


กรอบแนวคิดหลักสูตร
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย

Conceptual framework 
for Thai Democratic Citizenship Education Curriculum

เอกสารฉบับร่างสำาหรับใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
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กลุ่ม Thai Civic Education ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของบุคลากรจากหน่วยงาน

องค์กร ท่ีท�างานด้านการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืง เพือ่ร่วมกนัก�าหนดแนวทางการพฒันาให้เป็น

เขม็ทศิในการปฏริปูการจดัการศกึษา ตลอดจนแสวงหาแนวทาง ในการด�าเนนิการให้การศึกษาและพฒันา

พลเมืองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  (Active citizen)
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 “I know of no safe repository for the ultimate powers of society but the people 

themselves; and if we think them not enlightened enough to exercise their control with 

wholesome direction, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion” 

Thomas Jefferson

	 "ข้าพเจ้าทราบดีว่าไม่มีที่	 ที่วางใจได้	 ที่จะเอาอ�านาจสูงสุดไปไว้	 นอกจากตัวประชาชนเอง 

และถ้าพวกเราคิดว่าพวกเขา	(ประชาชน)	ยังไม่รู้แจ้งพอ	ที่จะควบคุมอ�านาจในทางที่ดีพอ	วิธีแก้จึงมิใช่

เอาอ�านาจไปเสียจากพวกเขา	หากแต่จะต้องท�าให้ดุลพินิจของพวกเขาพัฒนาข้ึน"

โธมัส	เจฟเฟอร์สัน
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สืบเนื่องจากการท�างานด้านการศึกษา

เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง (Civic education) 

มาระยะหนึ่งแล้วนั้น พบว่าในประเทศไทยม ี

หน่วยงานและองค์กรจ�านวนมากที่ให้ความส�าคัญ

ในการพัฒนาพลเมืองของชาติด ้วยการจัด 

การศึกษา แต่ก็พบว่าต่างมีแนวคิดและเป้าหมาย 

โดยเฉพาะภาพของ “พลเมือง” แตกต่างกันไป 

ท�าให้การท�างานยังขาดเอกภาพ      

แนวทางห น่ึ ง ท่ี ช ่ วย ให ้ ก ารพัฒนา 

ความเป็นพลเมืองมีพลังมากข้ึน ก็คือการสร้าง 

วสิยัทศัน์ร่วม (Shared vision) โดยมเีป้าหมายและ

แนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจนร่วมกัน จึงเป็น 

ท่ีมาของการพัฒนา “กรอบแนวคิดหลักสูตร 

เกริ่นน�ำ

กำรศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชำธิปไตยของไทย”  ฉบับนี้ขึ้น

เอกสารน้ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา

การเมืองของไทยและคุณภาพของพลเมืองท่ีจะ 

ช ่วยแก ้ป ัญหาดังกล ่าว ซึ่ งมีการก�าหนดไป 

ตามพัฒนาการของคนในแต่ละช่วงวัยรวมทั้ง

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

 กระบวนการพฒันาเอกสารให้มคีณุภาพ

และเหมาะสมกับสภาพภูมิสั งคมของไทยม ี

การด�าเนินการหลายระยะ ด ้วยการประชุม 

ผู้เชี่ยวชาญร่างเอกสาร ตามด้วยการประชุมรับฟัง
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ความคิดจากผู ้เกี่ยวข้องหลายเวที หลากกลุ่ม 

เป้าหมาย เพื่อน�าข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ 

มาพัฒนาเอกสารให ้มีความสมบูรณ์ โดยมี 

Prof. Dr.Murray Print จาก Centre for Research 

and teaching in civic ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท�า

หลักสูตรการศึกษาเพื่ อความเป ็นพลเมือง 

แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย 

มาเป็นวิทยากรหลักและที่ปรึกษาในการพัฒนา 

กรอบแนวคิดหลักสูตร

อย่างไรก็ตามเอกสารนี้ มีสถานะเป็น 

“เอกสำรฉบบัร่ำง” และยงัคงเปิดพืน้ทีส่�าหรบัการ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป ใน

ขณะเดียวกันก็จ�าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลและ

รายละเอียดเก่ียวกับประเด็นในค�าส�าคัญต่างๆ 

ที่กรอบหลักสูตรนี้อ้างถึง ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ 

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนและเอื้อ 

ต่อการน�าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

กลุม่ Thai Civic education และส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม ในการ

จัดท�าและพัฒนาเอกสารฉบับนี้  

bookCiviC_Print.indd   5 10/2/2557   11:52:32



6

ควำมเป็นมำ         ๘

ลักษณะส�ำคัญของหลักสูตร       ๑๓

เป้ำหมำยของหลักสูตร/คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย  ๑๖

โครงสร้ำงหลักสูตร        ๒๕

  ความรู้ความเข้าใจ ๖ ด้าน      ๒๕

  ทักษะ ๖ ด้าน        ๒๖

  เจตคติและค่านิยม ๓ ด้าน      ๒๗

  มโนทัศน์การเรียนรู้ ๒๐ ประการ      ๒๘

ขอบเขตและพัฒนำกำรเรียนรู้ของพลเมืองในแต่ละช่วงวัย    ๓๑

  ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (อายุ ๕ - ๗ ปี)   ๓๑

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ (อายุ ๘ - ๑๑ ปี)    ๓๒

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (อายุ ๑๒ - ๑๔ ปี)    ๓๓

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ ๑๕ -๑๗ ปี)    ๓๕

  ระดับอุดมศึกษา(อายุ ๑๘ – ๒๑ ปี)     ๓๖

  วัยผู้ใหญ่ (อายุ ๒๒ ปี ขึ้นไป)      ๓๗

สำรบัญ
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กำรน�ำกรอบหลักสูตรไปสู่กำรน�ำไปใช้      ๓๙

  สถาบันครอบครัว       ๓๙

  โรงเรียนและสถานศึกษา       ๔๐

  สภาพแวดล้อมทางสังคม       ๔๑

แนวทำงพัฒนำพลเมืองและกำรจัดกำรเรียนรู้     ๔๒

กำรวัดและประเมินคุณลักษณะพลเมือง      ๕๑

นิยำมศัพท์         ๕๔

รำยกำรอ้ำงอิง         ๕๖

ภำคีเครือข่ำย Thai Civic Education       ๕๗
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ปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยได้มี 

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ 

กว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

กระแสโลกาภิวัตน์ได้กระตุ ้นให้สมาชิกสังคม

ประเทศต่างๆ ตื่นตัวต่อการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ 

และเรียนรู้จากสังคมภายนอก ทั้งในระดับภูมิภาค 

และโลกมากยิ่งขึ้น 

ส�าหรับประเทศไทย การพัฒนาและ 

การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท้ังทางการเมือง 

และการศึกษามีมาอย่างต่อเนื่องและได้ปรากฏ

ชัดเจนขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ซึ่งได้เพ่ิมแผนการพัฒนา 

ด้านทรพัยากรมนษุย์เป็นครัง้แรก แตกต่างจากเดมิ

ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายฉบับ 

ในอดีต ท่ีมุ ่ ง เน ้นการพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ 

ควำมเป็นมำ

เป็นหลัก โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนี้ 

ได้ให้ความส�าคัญกับ “คน” เป็นศูนย์กลางของ 

การพฒันาประเทศ ในช่วงเวลาดงักล่าวประเทศไทย

อยู ่ในกระแสความกดดันทางการเมืองภายใน

ประเทศ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่าในวิกฤต

ต้มย�ากุ้งอันเป็นภาพสะท้อนความล้มเหลวของ

ระบบการศึกษาของประเทศที่ไม่ตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อสังคมภายในและภายนอก

ประเทศ เกดิการเรยีกร้องให้มกีารปฏริปูการศกึษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จึงเกิดขึ้น ในเวลา

เดียวกับกระแสกำรเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูป

กำรเมืองเพื่อเพิ่มกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

ภำคประชำชนในช่วงปลำยทศวรรษ ๒๕๓๐ 

อันน�ำมำซึ่งกำรมีรัฐธรรมนูญฉบัประชำชน 

ปี ๒๕๔๐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่ประชำชนได้มี

bookCiviC_Print.indd   8 10/2/2557   11:52:35



9

โอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ผ่ำน

กระบวนกำรระดมควำมคิดเห็นและก�ำหนด

ทิศทำงของรัฐธรรมนูญโดยให้มีองค์กรอิสระ

หลำยองค์กรเพือ่กำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐ

และให ้มี แผนพัฒนำกำรเมือง เพื่ อสร ้ ำง 

ควำมสำมำรถให้ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วม 

ในกระบวนกำรทำงกำรเมืองในครรลอง 

ของระบอบประชำธิปไตยและเป็นต้นแบบ 

ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

กระแสการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูป

การศกึษาทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวและต่อเนือ่ง

มาจนถึงปัจจุบัน เป็นกระแสที่สนองต่อความ

ต้องการของประชาชนในประเทศ ที่ต้องการเห็น

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งการเมืองและ 

การศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับกระแส

ประชาธิปไตย

การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

วิถีประชาธิปไตยมิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หากแต่

มนุษย์เป็นผู ้ริเริ่มและพัฒนาข้ึนให้เป็นระบอบ 

การปกครองทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเสมอภาค

และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกๆ คนในสังคม 

มีเป้าหมายปลายทาง คือ ความสุขและความ

ยุติธรรมเพื่อทุกคน การสร้างสังคมประชาธิปไตย

จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังที่อริสโตเติล ได้กล่าวว่า ต้อง

มีกำรฝึกคนให้เข้ำกับระบอบให้ได้ เพราะโดย

ธรรมชาตแิล้ว คนไม่ชอบระเบยีบวินยั ไม่ค่อยยอม

เสียสละผลประโยชน์ส ่วนตนให้กับส่วนรวม 

กำรศึกษำเป็นกลไกที่ส�ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำพลเมือง

เพราะประชาธิปไตยนั้น ถือประโยชน์ส่วนรวม 

เป็นที่ต้ัง แต่ไม่ละเลยคนส่วนน้อย จริยธรรม

การเมืองจึงต้องฝึกฝนและการที่จะมีชีวิตอยู  ่

ร่วมกนัและการก�าหนดกฎ กติกาในการอยูร่่วมกนั 

ภายใต้ระบอบการปกครองที่เห็นพ้องต้องกัน 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยและวถิี

ประชาธิปไตยต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ  กล่าว

คือ การบัญญัติกฎหมาย การมีสถาบัน กลไก และ

กระบวนการทางการเมอืงเพยีงเท่านัน้  ไม่สามารถ

ท�าให้ประชาธิปไตยส�าเร็จผลด้วยดีได้ 
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แต่อีกปัจจัยหนึ่ง ที่ส�าคัญและ มีผลต่อ

ความส�าเร็จของประชาธิปไตย คือคุณภาพของ

ประชาชน ในฐานะพลเมือง เนื่องจำกพลเมือง 

มีบทบำทส�ำคัญอย ่ำงมำกในกระบวนกำร

ประชำธิปไตย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรแสดง 

ควำมคดิเห็น ปรกึษำหำรือ และถกเถยีงประเดน็

สำธำรณะที่ส�ำคัญๆ กับทุกภำคส่วนของสังคม 

เพื่อน�ำไปสู่กำรตัดสินใจที่เห็นพ้องร่วมกัน โดย

มีเป้ำหมำย ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิด

โอกำสให้พลเมืองมีส่วนร่วม 

สังคมประชาธิปไตยจึงจ�าเป็นต้องพัฒนา

คุณภาพประชาชนให้สอดคล้องเกื้อหนุนต ่อ

ประชาธิปไตยผ่านทางการศึกษาทั้งการศึกษา 

ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

และการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั โดยการมส่ีวนร่วมของ

ทุกภาคส่วนเพื่อการศึกษา  (All for Education) 

อันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม และสื่อสาร

มวลชน อย่างมปีระสทิธิภาพและต่อเนือ่ง กล่าวคอื

กระบวนการพฒันาคณุภาพประชาชนให้สอดคล้อง

กับระบอบประชา ธิปไตยเป ็นกระบวนการ 

ที่ต้องท�าให้ได้ผลจริงและต้องท�ากับคนทุกรุ่น 

อย่างต่อเนื่อง หยุดไม่ได้ 

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็น

พลเมือง (Democratic Citizenship Education) 

จึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคม

ประชาธิปไตย เพราะไม่มีผู ้ใดรู้และเข้าใจเร่ือง

ประชาธิปไตยมาต้ังแต่ก�าเนิด สังคมจ�าเป็นต้อง

พัฒนาสมาชิกของสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

กระทั่งเกิดส�านึกเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ถูกต้อง

สอดคล้องต่อแนวทางประชาธิปไตย คิดอย่าง 

มวีจิารณญาณโดยปราศจากอคต ิและการครอบง�า 

มีคุณลักษณะและปฏิบั ติตนได ้อย ่างถูกต ้อง 

เหมาะสมเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์อย่าง 

มีศักดิ์ศรี เสมอกันและรักในความยุติธรรม ทั้งนี้

เพื่อสร้าง  “สังคมไทยที่พลเมืองมีควำมตื่นตัว 

ตื่นรู้ และรู้เท่ำทันในกำรใช้สิทธิเสรีภำพตำมวิถี

ประชำธิปไตยด้วย” 
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กำรศกึษำเพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมอืงเป็นกำรพฒันำคนให้มคีณุภำพ ตำมแนวทำง
ประชำธิปไตย

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship 

Education-DCE) หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ด ี

มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในฐานะที่เป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

 Democratic Citizenship Education เริ่มตั้งแต่เด็กและด�าเนินต่อไปไม่สิ้นสุดจนกระทั่ง ถึง

ระดับอุดมศึกษา และเข้าสู่วัยท�างาน

 Democratic Citizenship Education ส่งเสริมเสรีภาพและทักษะการคิดและการแสดงออก

มากกว่าการท�าตามในแบบการศึกษาระบบเดิม

 Democratic Citizenship Education ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คือ การเคารพคุณค่าของ 

ความเป็นมนุษย์เสมอกัน เคารพความแตกต่างและความยุติธรรม

 Democratic Citizenship Education ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการให้การศึกษาทางการเมือง 

(Political Education) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่าการเรียนรู้จากการรับรู้แต่ขาด

ประสบการณ์ และเพื่อไม่ให้การใช้อ�านาจทางการเมืองถูกผูกขาดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะ

นักการเมืองและข้าราชการ

 Democratic Citizenship Education ต้องการสื่อที่มีพลัง มีอิสระในการขับเคลื่อนการสร้าง

พลเมืองใหม่ของประเทศ

 Democratic Citizenship Education ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งระบบของสังคม จึงจะ เปลี่ยน

บทบาทของประชาชน จากการเป็นผู้ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครอง (Subject)ให้เป็นพลเมอืง (Citizen)ทีรั่บผดิ

ชอบต่อประเทศได้ กล่าวคือ เป็นพลเมืองมีบทบาทเชิงรุกในการก�าหนดทิศทางอนาคตของสังคมและมี
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พลังในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  การสร้างพลเมืองใหม่ให้มีทั้งพลังความรู้และมีพลัง 

ทางการเมืองหรือเจตจ�านงทางการเมือง (Political will) จึงเป็นหน้าที่ส�าคัญและเป็นความรับผิดชอบ 

ของรัฐบาล สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจรัฐ ท่ีแสดงความมุ่งม่ันในการสร้าง 

พลเมือใหม่ของประเทศ

การสร้างความเป็นพลเมืองในแนวทางประชาธิปไตยพึงค�านึงถึง ๒ ด้าน คือ การเมือง และ 

การศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานสร้างความเข้าใจร่วมกัน กำรสอนประชำธิปไตยจะไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 

หำกไม่สอนกำรเมืองและธรรมชำติของกำรเมือง เพรำะค�ำว่ำกำรเมืองนั้น เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 

กับทุกคน และเป็นเร่ืองเกี่ยวกับกำรใช้อ�ำนำจอธิปไตย กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง 

ในระบอบประชำธิปไตยจึงมีเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรช่วยให้ผู้เรียนรู้จักสังคมของตน เห็นโอกำส 

และช่องทำงในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกับระบอบกำรเมือง กำรปกครองของประเทศ 

ตลอดจนได้แสดงบทบำท ปฏบิตัหิน้ำท่ีในฐำนะพลเมอืงแขง็ขนั (Active citizen) ท่ีกระตอืรอืร้น แทนที่

จะเป็นผู้ตำม และรอคอยค�ำส่ัง ค�ำชี้น�ำ จำกผู้น�ำแต่อย่ำงเดียว ทั้งนี้เพื่อสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม

ประชำธิปไตยในสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

การศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ให้ความส�าคัญกบัการปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมของบคุคลและกลุม่ ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเชือ่ร่วมกนัตามแนวทางประชาธปิไตย จนเกดิ

ความเหน็สาธารณะร่วมกนั การจดัการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยจงึจ�าเป็น

ต้องสร้างระบบการเรียนรูข้องประชาชนในชาติเพือ่ให้เกดิกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) 

เอ้ือให้บคุคลปฏิบตัจินเป็นวถิชีวีติ จนเกดิเป็นวฒันธรรมร่วมของสังคม และน�าไปสูก่ารสร้างเสถยีรภาพ

ทางการเมือง ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปกครอง เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐจะเกิดขึ้นได ้

อย่างยั่งยืนนาน ก็โดยการสร้างความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) ที่รับรองสิทธิเสรีภาพ 

ความเสมอภาค และความยุติธรรมของคนในสังคม
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หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีเน้นกรอบแนวคิดหรือมโนทัศน์ (Concepts-based Curriculum) 

โดยมีการนิยามความหมายของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง คุณลักษณะส�าคัญของพลเมือง 

และขอบเขตล�าดับของคุณลักษณะดังกล่าวในแต่ละช่วงวัย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพลเมือง 

ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม

และสื่อต่างๆ ให้การพัฒนาดังกล่าวมีความสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

หลักสูตรนี้จึงท�าหน้าที่เป็น

 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ที่ให้ข้อมูลโครงสร้างของค�าส�าคัญ มโนทัศน์ 

(Concept) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกัน 

 พมิพ์เขียว (Blue print) ทีม่กีารก�าหนดเป้าหมายของพลเมอืงทีม่คีวามชดัเจน รวมทัง้ให้ข้อมลู

เชิงโครงสร้างในการพฒันาคนแต่ละช่วงวยั โดยยออกแบบทีค่รอบคลมุทกุวยัและกลุม่เป้าหมายทีท่กุฝ่าย

สามารถพัฒนาหรือด�าเนินกิจกรรม/โครงการได้ตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรของตน

 เครื่องมือในกำรสื่อสำรและเรียนรู้ร่วมกัน (Learning tools) เนื่องจากกรอบหลักสูตรนี ้

มีผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก มีภารกิจที่หลากหลาย การสร้างพลังให้เกิดการท�างานร่วมกัน จึงจ�าเป็นต้องใช้

หลักสูตรนี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกันและเรียนรู้ร่วมกัน

 

ลักษณะส�ำคัญของหลักสูตร 
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ลักษณะส�าคัญของหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะ

ส�าคัญดังนี้

๑.  เน้นกำรท�ำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนทำงกำรเมือง (Political literacy) ที่ถูก

ต้อง เพื่อแก้มโนทัศน์ที่คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรเมือง (Political  misconceptions)  เช่น  “นักเรียน

ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองยังไม่เสียภาษี  รัฐบาลเก็บภาษีจากคนไทยไปเป็นงบประมาณปีละไม่กี่ล้านบาท  

การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง  เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยคือการท่ีประชาชนจะท�าอะไรก็ได้

ตามใจชอบ  สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมหีน้าทีห่ลกัคอืน�างบประมาณมาพฒันาท้องถิน่ของตน”  จงึต้อง

จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการเมืองของผู้เรียนเพ่ือสร้าง 

ความรูเ้ป็นของตนเองตามแนวคดิสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivism) และต้องไม่ลดทอนความเป็น 

การเมือง (depoliticize)           

๒. เน้นกำรท�ำให้ผู้เรียนคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (critical thinking) เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ที่มีควำมหมำย ยั่งยืน และปรำศจำกกำรครอบง�ำทำงควำมคิด ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนพัฒนำควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ทั้งคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสืบสอบหำ 

เหตุปัจจยั คดิแก้ปัญหำ  คิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  คดิเปรียบเทยีบ คดิประเมินค่ำ ด้วยการจดัการเรียนรู้ 

เช่น การสนทนาแบบโสเครตสี (Socratic dialogue)  การโต้วาท ี(debate)  การอภิปรายถกเถยีงในประเดน็

ที่เป็นที่วิจารณ์ของสังคม (Controversial issue) เป็นต้น  หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท�าให้ 

ผู้เรียนคิดเป็นและคิดเก่งจะท�าให้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนเนื้อหาสาระมากเกินไป

๓. เน้นกำรออกแบบหลักสูตรที่ตรงกับสภำพปัญหำที่แท้จริงและจิตวิทยำกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  เป็นต้นว่า ส�าหรับผู้เรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่สมองส่วนปัญญายังพัฒนาไม่มาก  

หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านเจตคติมากกว่าด้านความรู้ความเข้าใจและการคิด เน้น 

“วัฒนธรรมประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญ  จนกระทั่งพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นผู้เรียนระดับ
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มัธยมศึกษาที่สมองส่วนปัญญาพัฒนาขึ้นมามากแล้ว  หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้

ความเข้าใจและการคิด เน้นประชาธิปไตยในฐานะเป็นระบอบการปกครองมากขึ้น                            

๔. เน้นให้ผู้เรียนพฒันำทกัษะ พฤตกิรรม และกำรน�ำไปใช้ส�ำหรบัผูเ้รยีนทัง้ในระดบัประถม

ศึกษำและมัธยมศึกษำให้ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เน้นแต่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  แต่กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือ

ท�ำนั้นมีจุดมุ่งหมำยส�ำคัญอยู่ที่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมำกกว่ำกำรเน้นให้ผู้เรียนออกไป

รบัใช้ชุมชนและสงัคม (Service learning) ในลกัษณะกจิกรรมจติอาสา งานสงัคมสงเคราะห์หรอืกจิกรรม

ขององค์กรเอกชน แต่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดส�านึกรับใช้สังคมผ่านการตั้งค�าถาม ศึกษาหาข้อมูล 

คดิอย่างมีวจิารณญาณ มากกว่าทีจ่ะเน้นทีต่วัโครงงานหรอืผลงานของผูเ้รยีน ทัง้นีเ้พือ่ให้มองเหน็วธิกีาร

แก้ปัญหาอย่างถอนรากถอนโคน ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการเรียนรู้จึงต้องเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ  การคิด  เจตคติ และทักษะ พฤติกรรม และการน�าไปใช้อย่าง

จริงจัง

๕. เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยควบคู่ไปกับกำรเป็น

สมำชิกที่ดีของสังคม โดยน�ำเอำลักษณะเด่นของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับ

ประชำธปิไตยมำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำผูเ้รยีนให้เหมำะสม เช่น  ความมนี�า้ใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ช่วย

เหลอืเกือ้กลูกนั (solidarity) คารวะธรรม  มีการน�าหลกัธรรมทัง้พระพทุธศาสนาและศาสนาอืน่มาประยกุต์

เป็นหลักในการคิด กระท�า และด�าเนินชีวิต เป็นต้น

๖. เน้นกำรวัดและประเมินผล (Measurement, Assessment and Evaluation) อย่ำงจริงจัง

และครบถ้วนทุกมิติ ทั้งต้องมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ ซึ่งผลการเปรียบ

เทยีบจะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนให้บงัเกดิประสทิธผิลจรงิ  ใช้แนวทางการ

ประเมนิทีห่ลากหลาย การประเมินแบบมส่ีวนร่วม รวมทัง้ใช้การประเมนิทีม่กีารคดิไตร่ตรอง(Reflection 

thinking) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับกระบวนการเรียนรู้
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คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัย  ซึ่งผู้เรียน

จ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตพลเมืองในฐานะที่เป็นพลเมืองที่แข็งขันในชุมชน ประเทศชาติ ภูมิภาค 

และโลก 

๒. พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งประชาธปิไตยแบบมตีวัแทน ระบบกฎหมาย 

และวิถีชีวิตแบบพลเมืองของไทย 

๓. พัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในสิทธิและความรับผิดชอบของความเป็นพลเมือง  รวมทั้งวิถี

ชีวิตแบบพลเมืองทั้งในระดับประเทศ ประชาคมอาเซียนและระดับโลก  รวมถึงความสามารถท�าหน้าที่

พลเมอืงทีม่คีวามรูแ้ละมคีวามรบัผิดชอบ ก�ากบั และติดตามการน�าค่านยิมและหลกัการประชาธปิไตยไป

สู่การปฏิบัติที่เกิดผลจริง

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของลักษณะพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย และ

ยึดมั่นต่อหลักสิทธิมนุษยชน

 

เป้ำหมำยของหลักสูตร
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คุณลักษณะ ๔ ประกำรของพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย

๑. พลเมืองที่แข็งขัน (Active citizen) เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม

๒. พลเมืองเป็นผู้ที่มีควำมรู้และมีข้อมูลเก่ียวกับประชำธิปไตยที่เพียงพอ (Informed/ 

Knowledgeable citizen) อันประกอบด้วย ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน สิทธิ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๓. พลเมืองที่มีทักษะพื้นฐำนประชำธิปไตย (Skilled citizen) ประกอบด้วยการคิดอย่างมี

วิจารณญาณการท�างานเป็นหมู่คณะการใช้กระบวนการ ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือด้วยเหตุผล 

(deliberation) 

๔. พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย (Democratic citizen)  มีความเชื่อม่ันในพหุนิยม 

(pluralism) ความเป็นหนึ่งท่ามกลางความหลากหลาย  การใช้สันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อ

พลเมืองที่แข็งขัน 

Active citizen

พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

Democratic citizen

พลเมืองที่มีทักษะ
ประชาธิปไตย
Skilled citizen

พลเมืองที่มีความรู้ 
Informed/

Knowledgeable
citizen

ใช้เสรีภาพด้วย

ความรับผิดชอบ

ใช้สิทธิ

แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่

รักความเป็น

ธรรมและความ

เสมอภาค

มีภราดรภาพ

และเคารพความ

แตกต่าง

คิดอย่างมี

วิจารณญาณและ

มีเหตุผล

เห็นความส�าคัญ

ของประโยชน์

ส่วนรวม

มีส่วนร่วม

ทางการเมือง

เคารพกฎและ

กติกา
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ประโยชน์ของส่วนรวม ภราดรภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมทางสังคม การตรวจสอบและถ่วงดุล 

(check and balance) การพึ่งตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง พึ่งพากัน (inter-dependence) และ 

เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (accountable citizens) มีบทบาทรับผิดชอบต่อผู้อื่น (hold others 

accountable) และเคารพกฎหมาย

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้อง “ตื่นตัวทางการเมือง และขวนขวายศึกษา

พัฒนาความรู้ และวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง ใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เข้าไป

แสดงความคิดเห็นในการบริหารประเทศ หรือการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของประเทศ เพื่อ

ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างย่ังยนื...และมกีารตดัสนิใจ จดัตัง้ รวมกลุม่เพือ่ตดิอาวธุทาง

ปัญญา สร้างอ�านาจต่อรอง และเป็นกลุ่มผลักดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง” 

(วิทยากร		เชียงกูล)

คุณลักษณะหลัก ๔ ประการดังกล่าว  ประกอบคุณลักษณะรองอีก ๘ ประการ ดังนี้  

๑. รักควำมเป็นธรรมและควำมเสมอภำค (Adhere to justice and equality) ยึดถือความ

ยตุธิรรม ให้ความส�าคญักบัความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกันทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดย

ไม่มีการ เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา/อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

๒. ใช้เสรีภำพด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Use freedom based on social responsibility) 

บุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพได้มากตราบเท่าที่ไม่ละเมิดผู้อื่น  นั่นหมายความว่าบุคคล

พึงใช้เสรภีาพด้วยความยนิดทีีจ่ะให้ผู้อืน่มเีสรภีาพได้เช่นเดยีวกบัตน กล่าวคอืบคุคลย่อมใช้เสรภีาพอย่าง
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รับผิดชอบโดยที่เสรีภาพนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้อื่น ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถให้บุคคล

ใช้เสรีภาพโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมได้

๓. ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้ำที่ (Use rights without neglecting duties) การใช้สิทธิของบุคคล

ในระบอบประชาธปิไตยนัน้มหีน้าทีข่องบคุคลประกอบด้วย กล่าวคอื หากบคุคลมสีทิธทิีจ่ะได้รบับรกิารจาก

รฐับคุคลกย่็อมต้องมหีน้าที ่ ต้องเสียภาษด้ีวย บคุคลมีสทิธทิีจ่ะได้รับประโยชน์จากนโยบายทีด่ขีองรัฐบาล 

บคุคลกย่็อมต้องมหีน้าทีใ่นการใช้สทิธเิลอืกต้ังอย่างมีวจิารณญาณทีด่ด้ีวย ระบอบประชาธปิไตยไม่สามารถ

ให้บคุคลใช้สทิธิโดยไม่ต้องท�าหน้าทีไ่ด้ ซึง่หมายถงึการใช้สิทธด้ิวยความรับผดิชอบต่อสงัคมอยูเ่สมอ

๔. มีภรำดรภำพ และเคำรพควำมแตกต่ำง (Respect fraternity and differences) บุคคลใน

ระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความแตกต่างกันในทางความคิดเห็นหรืออื่นๆได้ แต่ความแตกต่างเหล่านี้

ต้องไม่เป็นเหตุให้บุคคลโกรธ เกลียด ทะเลาะ ขัดแย้ง ท�าร้าย หรือสังหารบุคคลอื่นได้บุคคลในระบอบ

ประชาธปิไตย ต้องมคีวามอดทนอดกล้ันหรือขนัติธรรม (Tolerance) คอืต้องอดทนต่อความแตกต่างของ

กันและกันได้ ความแตกต่างของบุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องไม่ท�าให้สังคมแตกแยก

๕. เหน็ควำมส�ำคญัของประโยชน์ส่วนรวม (Give importance to common interests) เนือ่งจาก

บคุคลไม่สามารถอยูค่นเดยีวในโลกได้จงึต้องอยูร่่วมกนัในสงัคม บคุคลจงึต้องถอืประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ส�าคัญด้วยเพราะหากทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส�าคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวม สังคมก็ไม่อาจด�ารง

อยู่ได้ และในกรณีที่มีความขัดกันในผลประโยชน์ (Conflict of interests) บุคคลในระบอบประชาธิปไตย

ต้องสามารถแยกประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนได้ ท้ังยังพึงเล็งเห็นให้ได้ว่าแท้ท่ีจริงประโยชน์

ของส่วนรวมก็เป็นประโยชน์ของบุคคล นั้นเองด้วย

๖. มส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง (Participate in politics) บคุคลในระบอบประชาธปิไตยจ�าเป็นต้อง

มีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานทางการเมืองที่เพียงพอต่อการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วย 

เป็นต้นว่าบุคคลในระบอบประชาธิปไตย พึงรู้และเข้าใจว่า การเมืองมีความส�าคัญต่อชีวิตของตนและคน
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อืน่ๆในสงัคมอย่างไร รูแ้ละเข้าใจโครงสร้างพืน้ฐานของระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 

แผ่นดนิของประเทศ รูแ้ละเข้าใจขอบเขตภารกจิ และอ�านาจหน้าท่ี ของตัวแทนทีเ่ลอืกเข้าไป นโยบายของ

พรรคการเมือง รวมถงึพฤตกิรรม และกลไกการควบคมุตรวจสอบบคุลากรทางการเมืองด้วย

๗. คิดอย่ำงมีวิจำรญำณและมีเหตุผล ด้วยเหตุที่สภาพการณ์ของสังคมมีความซับซ้อน 

ข้อมูลความจริง (Fact) ความเป็นจริง (Reality) และความจริง (Truth) ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถสื่อสารกัน

ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากมีก�าแพงของกรอบความคิดของการรับรู้และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน

ของแต่ละคน รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) บริโภคสื่ออย่างมี

วจิารณญาณ การมวีฒันธรรมตัง้ค�าถาม (Questioning culture) ต่อข้อมลู สารสนเทศ และปรากฏการณ์

ต่างๆ แยกความรู้ออกจากความเชื่อความรู้สึกได้ กล้าที่จะก้าวพ้นไปจากวิถีคุ้นชินที่ปลอดภัย (Leaving 

from comfort zone) รวมทั้งความสามารถในการทิ้งความรู้เดิมและสร้างความรู้ใหม่ (De-learn and 

re-learn)      

๘. เคำรพกฎหมำยและกฎกติกำ (Respect law and rules) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็น

พลเมืองจะท�าให้พลเมืองเข้าใจดีว่าเหตุใดการเคารพกฎหมายเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับสังคมและเข้าใจถึง

ความรบัผดิชอบของบคุคลทีจ่ะ ต้องรกัษาค่านยิมแบบพหนุยิมไว้ด้วย ทัง้นีเ้พราะกฎหมายหรือกฎกติกา

ของสังคมมีท่ีมาของความชอบด้วยกฎหมายจากการเห็นพ้องต้องกันของคนในสังคมที่จะผดุง 

ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเสมอหน้ากัน

คณุลักษณะของพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยของไทย ทัง้ ๘ ประการข้างต้น สามารถจ�าแนก

เป็นด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และคุณค่า/เจตคติ ดังนี้  
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รักควำมเป็นธรรมและควำมเสมอภำค
 เข้าใจผู้อื่น

 ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

 เรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อความเป็น

   ธรรมและส่งที่เห็นพ้องว่าเป็นสิ่งที่

   ถูกต้องดีงาม

 แยกแยะว่าอะไรคือความเป็นธรรม 

   ความไม่เป็นธรรม ความเสมอภาค 

   และความไม่เสมอภาค

 สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพ ความหลาก  

   หลาย และความเท่าเทียม)

 สิทธิทางสังคม การเมือง และ

   เศรษฐกิจ

 หลกัความยตุธิรรมบนพืน้ฐานส�าคญั

   ของสังคมประชาธิปไตย

 ตระหนกัในผลเสยีความไม่เป็นธรรม  

   และความไม่เสมอภาค

 เชื่อมั่นในความเป็นธรรมในสังคม

 เชื่อมั่นในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

 เคารพในสิทธิมนุษยชน 

  ความเท่าเทียมทางเพศ และ

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ใช้เสรีภำพด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

 ให้ความส�าคัญกับสิทธิและ

   ผลประโยชน์ของผู้อื่น

 รบัผดิชอบผลอนัเกดิจากการกระท�า

  มีส่วนร่วมในวิถีชุมชน

  ด้วยการท�างานอาสาสมัคร 

 สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพ 

   ความหลากหลาย และความเท่าเทยีม)

 ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ

   ผู้อื่น 

 เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

 เคารพในเสรีภาพที่จะแสดงออกหรือ

   การกระท�า

 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

   การกระท�าของตนที่จะมีผลต่อผู้อื่น 

ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้ำที่
 ปฏิบัติตามกฎหมาย

 จ่ายภาษี

 ไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ

  อย่างมีวิจารณญาณ

 กระตือรือร้นในการเป็นสังคมแบบ

   ประชาสังคม (Civil  society)

 มส่ีวนร่วมในกิจการสาธารณะต่างๆ

 กระตือรือร้นทางการเมือง

 สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพ 

    ความหลากหลาย และความเท่าเทยีม)

 สิทธิทางสังคม การเมือง 

  และเศรษฐกิจ

 เหน็คณุค่าของการใช้สทิธแิต่ไม่ละทิง้

   หน้าที ่และตระหนกัในผลร้ายของการ

  ใช้สิทธิอย่างไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่

 ยึดหลักการใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่
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มีภรำดรภำพ และเคำรพควำมแตกต่ำง
 แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

   และสมานฉันท์

 ความสามารถในการอยู่และท�างาน

   ท่ามกลางความหลากหลาย

   ทางวัฒนธรรม

 เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

   การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

 สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพ 

    ความหลากหลาย และความเท่าเทยีม)

 ความรู้เกี่ยวกับสังคมที่มี

   ความแตกต่างและความหลากหลาย

   ทางวัฒนธรรม

 เห็นคุณค่าของความแตกต่าง

   หลากหลาย

 เปิดใจกว้างต่อความเห็นต่าง 

   เปลี่ยนแปลงความเห็นส่วนตน 

   และประนีประนอม

 เคารพความเห็นที่แตกต่างกัน

 ยอมรับหลักของประชามติ 

   และยอมรับเสียงข้างน้อย

ใช้เสรีภำพด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 ปฏิบัติตามคุณค่าร่วมและ

   ความเป็นธรรมในสังคม

 มีส่วนร่วมในชุมชนและ

   ประชาสังคม

 การมีส่วนร่วมในชุมชน

   ทางการเมือง ร่วมมือกับผู้อื่น

   และมีส่วนร่วม ในระดับต่างๆ

 แนวคิดและกระบวนการของ

   ประชาสังคม

 แนวคิดและกระบวนการท�างาน

   อาสาสมัคร 

 มีจิตสาธารณะ

 มุ่งมั่นในหลักการที่ว่าคนมี

   ความคิด ความเชื่อ และ

   เห็นคุณค่าแตกต่างกัน แต่ทุกคน

   ก็มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

มีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
 สามารถน�าความรู้พื้นฐาน

   ทางการเมืองไปใช้อย่างถูกต้อง

   เหมาะสม

 เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ

   อย่างมีวิจารณญาณ

 ความรู้พื้นฐานทางการเมือง ระบอบ

   การเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกจิ 

   กฎหมาย ประวตักิารเมอืงการปกครอง

 ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ  

  การรวมกลุ่มทางการเมืองที่จะมีพลัง

  ในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ

 สังคม

bookCiviC_Print.indd   22 10/2/2557   11:52:49



ทักษะและพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจคุณค่ำ/เจตคติ

23

มีส่วนร่วมทำงกำรเมือง (ต่อ)
 ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรม

และการท�างานของผู ้แทน ตัวแทน 

และนักการเมือง

 วิพากษ์วิจารณ์ ตัดสินนโยบาย ผล

งาน และกรณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม

 น�าหลักประชาธิปไตยไปใช้ในการ

ด�าเนนิชวีติและท�างานได้อย่างถกูต้อง

และเหมาะสม

 พัฒนาคุณค่าทางการเมืองให้แก่

ตนเอง มีทักษะและความมั่นใจที่จะ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

 สาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทยใน

ปัจจุบัน

 การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

และการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภา

 การบริหารราชการแผ่นดินของไทย

ในปัจจุบัน

 การเลือกตั้งผู ้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น

 การมีส่วนร่วมและพัฒนาการเมือง

การปกครองของไทย

 เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ในฐานะที่

เป ็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง และความรูค้วามสามารถของตน

มีส่วนช่วยขับเคล่ือนคุณภาพของส่วน

รวมได้ 

คิดอย่ำงมีวิจำรญำณ และมีเหตุผล
 ตีความเนื้อหาสาระจากสื่อ  

   (การจูงใจ การให้คุณค่า)

 สามารถใช้สื่อในทางที่ถูกต้องและ

   เป็นประโยชน์

 ความสามารถในการประเมิน

สถานะหรือการตัดสินใจ

 แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและ

   ความคิดเห็น

 สามารถจะประเมินข่าวสารต่างๆ 

   อย่างมีวิจารณญาณ

 กระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

 กระบวนการและวิธีการสื่อสาร 

   การให้เหตุผล

 การตั้งค�าถามและสืบเสาะหาความรู้

   เพิ่มเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 บทบาทของสือ่ทีม่ต่ีอบคุคลและสงัคม 

  รู้เท่าทันสื่อ

 เห็นคุณค่าของของการคิดอย่างมี

  วิจารณญาณและมีเหตุผล และ

   ตระหนกัในผลเสยีของการไม่คดิอย่าง

  มีวิจารณญาณและมีเหตุผล
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คิดอย่ำงมีวิจำรญำณ และมีเหตุผล (ต่อ)
 มีทักษะในการสื่อสารอย่างเป็น

    กระบวนการ สามารถให้การตัดสนิ

   ใจนั้น เกิดผลในระดับโครงสร้าง

   หรือระดับรัฐ

เคำรพกฎหมำยและกฎกติกำ
 ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และ

   กฎหมาย

 รู้ว่าในสถานการณ์ใดที่จะน�าเรื่อง

   สิทธิมาใช้ในการปกป้องสิทธิ

 ใช้ความรู้แนวคิดทางกฎหมายมา

    อธบิายหรือแก้ปัญหาปรากฏการณ์

   ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

 ตั้งค�าถามต่อกระบวนการและผลที่

   เกิดขึ้นจากการก�าหนดกฎกติกา 

 ความรู้เกี่ยวกับกฎ กฎหมาย กติกา 

   (เหตุผลของการมีกฎกติกา) 

 บทบาทของกฎหมายในการจัด

   ระเบียบของสังคมและการแก้ปัญหา

   ความขัดแย้ง

 การด�าเนินการที่เป็นธรรมภายใต้

   กระบวนการของกฎหมาย

 ความเป็นธรรมเมื่อมีการปรับใช้กับ

   สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

 กระบวนการของกฎหมายที่มี

   การปรับเปลี่ยนโดยประชาชน และ

   กระบวนการมีส่วนร่วมในสภา รัฐ 

   และศาล

 ชื่นชมในความหลากหลายของสิทธิ 

ได้แก่ สิทธิมนุษยชน และการประยุกต์

เป็นความรบัผดิชอบทัง้ในระดบัปัจเจก

และองค์กร
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โครงสร้ำงหลักสูตร 

หลกัสตูรกำรศึกษำเพือ่สร้ำงควำมเป็นพลเมอืงในระบอบประชำธปิไตย รวมด้ำนพทุธพิสิยั 

(ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมเป็นมีเหตผุล) ทกัษะพสิยั (กำรเข้ำไปมส่ีวนร่วม ทกัษะ และพฤตกิรรม) 

จติพสิยั (คณุค่ำ เจตคติ และลกัษณะนสิยั) และมโนทศัน์ (Concept) สถำนศกึษำและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

ในกำรพฒันำควำมเป็นพลเมอืง ควรด�ำเนนิกำรพัฒนำหลกัสูตรทีเ่ชือ่มโยงกบัพิสยัต่ำงๆ ดงันี้ 

ควำมรู้และควำมเข้ำใจ 
๑. สถาบันหลัก และกระบวนการของระบบการเมืองการปกครองของไทย ระบบการเลือกตั้ง 

ระดบัและบทบาทของรฐั ในระดบัท้องถิน่ ภูมิภาค และประเทศ บทบาทของหน่วยการปกครองและสถาบนั

ทางการเมือง รวมถึง สภาชุมชนต่างๆ แนวความคิดว่าด้วยอ�านาจ ความเป็นผู้น�า (บทบาทและหน้าที่) 

และการให้บริการสาธารณะ 

๒. หลักการ แนวคิด และค่านิยม ที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยไทย ทั้งประชาธิปไตยทาง

ตรงและประชาธปิไตยระบบผูแ้ทน รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บทบาทของประชาธิปไตยในการ

สร้างสังคมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และภาคประชาสังคม วิถีในการตัดสินใจของบุคคล 

กลุม่ และรฐับาล กระบวนการในการตดิตามตรวจสอบและถ่วงดลุอ�านาจ (Check and balance) ในระบบ

การเมือง 
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๓. องค์ประกอบหลักของระบบกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ และกระบวนการยุติธรรม 

รวมทั้ง จุดมุ่งหมาย หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิและความ

รับผิดชอบตามกฎหมาย หลักนิติธรรม (the rule of law) การฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruption)

๔. สิทธิและเสรีภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมือง สิทธิมนุษยชน (ซึ่งครอบคลุมทั้ง

สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางวัฒนธรรม) และสิทธิใน

การคดัค้านวพิากษ์วจิารณ์ และการสือ่สาร แนวทางการมส่ีวนร่วมของบคุคล กลุม่ และรฐั ในการโต้แย้ง 

(Civic debate) และการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Citizen engagement)

๕. ประเทศไทยในฐานะสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ที่เคารพในศาสนาและกลุ่มความเช่ือที่

แตกต่าง การรวมกลุ่ม สังคมในหลากหลายรูปแบบ กลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน กลุ่มผลประโยชน์ สมาคม 

และชมรม เพื่อส่งเสริมวิถีพลเมืองไทย (Thai civic life) และอัตลักษณ์ของพลเมือง (Civic identity) 

๖. อตัลักษณ์ไทย และความเป็นพลเมอืงหลากอตัลกัษณ์ และอทิธพิลของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม สถานการณ์ และทัศนะ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และสากล ที่มีผลต่อนโยบาย

ภาครัฐ และอัตลักษณ์พลเมือง

ทักษะ 
๑. ทักษะการตั้งค�าถาม การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ และทักษะการวิจัยการวางแผนการ

สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลและความคิดเห็น  ใช้ทักษะการค้นคว้าวิจัย  การตั้งค�าถามกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น การท�ารายงาน และการวิจารณ์งานวิจัย

๒. ทักษะการวิเคราะห์และทักษะการสังเคราะห์ ซึ่งหมายรวมถึง การประเมินสถานะ หรือ 

การตัดสินใจ  การเลือกจุดยืน  การปกป้องจุดยืน  การรู้จักจ�าแนกความจริงออกจากความเห็น 

การสังเคราะห์ข้อมูล  การท�าความเข้าใจ และสามารถจัดการกับความคลุมเครือได้ 
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๓. ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาร่วมกัน การแสดงออกจุดยืนของตนเอง และทักษะใน

การตัดสินใจ  การแก้ไขปัญหา  และการแก้ไขความขัดแย้ง ด้วยการให้ความร่วมมือ การแสดงออกซึ่ง

ความสามารถ ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลาง ความหลากหลาย

๔. ทักษะการสื่อสาร การน�าเสนอความคิดในรูปแบบการพูดและการเขียน การอ่านอย่างมี

วจิารณญาณ  การโต้วาท ี การรบัรูข้้อมูล ทัง้การอ่านและการฟัง การใช้ทกัษะทางสงัคม และความเข้าใจ

กัน โดยใช้รูปแบบการส่ือสารทั้งแบบด้ังเดิม และเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือ 

การสือ่สาร

๕. ทักษะการตีความ (Interpretation skills) การติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว 

เชิงการเมือง การตีความนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง  และการวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

รู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) รวมถึงผลประโยชน์และระบบคุณค่าที่เกี่ยวข้องกัน 

๖. ทักษะการจดัการการเปล่ียนแปลง (Change management) มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ

ของการเปลี่ยนแปลง ที่ย่อมมีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง ที่ท้าทายให้แสวงหาทางออก  ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

การประนปีระนอม การเจรจาเชงิสนัต ิสมานฉันท์ การคดิเชงิยทุธศาสตร์เพือ่ก้าวข้ามปัญหาไปสูเ่ป้าหมาย

เจตคติ  และค่ำนิยม 
เจตคติและ ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยได้แก่ 

๑. สทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออก การปกครองโดยประชาชน ความเสมอภาค ความยติุธรรม 

การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ระบบตวัแทนทีเ่ป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ ความ

รับผิดชอบ และการยึดประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัตินในฐานะพลเมอืง ตามหน้าทีข่องพลเมอืง และหลกัสทิธมินษุย

ชน ในสงัคมประชาธปิไตย ทีห่มายรวมถงึความห่วงใย  และเมตตา การเคารพความคดิเหน็ ความยตุธิรรม
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ทางสังคม เสรีภาพในการแสดงออก ความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันอย่างทัดเทียมและไม่แบ่งแยก 

(inclusiveness) ความเสมอภาค ความยั่งยืน และสันติภาพ 

๓. พฤติกรรมและการแสดงออกของพลเมือง เป็นผลจากการน�าความรู้ ทักษะ และค่านิยม 

ที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การลงมือปฏิบัติ พฤติกรรมของพลเมืองที่แข็งขัน ได้แก่  

๓.๑ มีส่วนร่วมในชุมชนทางการเมือง (participate in the political community) 

๓.๒ มีความกระตือรือร้นในการเป็นอาสาสมัครของชุมชน 

๓.๓ มีส่วนร่วมในชุมชนและภาคประชาสังคม ในประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย  

๓.๔ มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม ที่เกิดจากเจตคติและค่านิยมความเป็นพลเมือง 

มโนทัศน์หลักในกำรเรียนรู้ 
๑. การเห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๒. การมีความซื่อสัตย์สุจริต และการมีความกล้าหาญทางจริยธรรม (civic courage) เพื่อ 

สร้างพลเมืองที่มีคุณธรรม (moral citizen)

๓. การยดึถอืประโยชน์ของส่วนรวม (public goods) เป็นส�าคญั  ความส�านกึเป็นเจ้าของโรงเรยีน 

ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และโลก

๔. การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  และการเคารพสิทธิผู้อื่น  

๕.การใช้สิทธิโดยไม่ละท้ิงหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าท่ีทางสังคม (หน้าที่ของสมาชิกใน

ครอบครัว/ห้องเรียน/โรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่น/ประเทศ/และโลก)  และความมีวินัยในตัวเอง

๖. การรู้จักเสรีภาพและการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพเสรีภาพของผู้อื่น

๗. การรักความเสมอภาคและความยุติธรรม

๘. การยึดหลักภราดรภาพและความเป็นพหุนิยม และการเคารพความแตกต่าง
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๙.  สันติวิธี และการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

๑๐. สิทธิมนุษยชน

๑๑. การรู้ทันสื่อสารมวลชน (Media literacy)  

๑๒. การเรียนรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

๑๓. การมีจิตส�านึกรวมหมู่  การท�างานเป็นหมู่คณะ (team spirit and team working)  และ

การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๑๔. การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระบอบประชาธิปไตย  ความมีเหตุผล ชอบใช้ปัญญา 

ไม่เชื่อง่าย การเรียนรู้จากปัญหา  การตั้งค�าถาม การวิจัย การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การโต้แย้ง 

การคดิวเิคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ การคดิสบืสาวหาสาเหตุ การคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  การคดิเปรียบเทยีบ             

การคิดประเมินค่า และการตัดสินใจ  

๑๕. ทักษะการส่ือสารในระบอบประชาธปิไตย ได้แก่ การฟัง การอ่าน การค้นคว้า การจับใจความ 

การสรุปความ การย่อความ การขยายความ การตีความ การแปลความ การพูด การเขียน 

การโต้วาท ีการอภปิราย การวจิารณ์(เน้นการวจิารณ์ทีป่ระเดน็หรอืพฤตกิรรม เลีย่งการวจิารณ์ทีต่วับคุคล) 

การกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเหน็อย่างเหมาะสม  ตลอดจนการรับฟังความคิดเหน็ของผู้อืน่

๑๖. การยึดหลักเสียงข้างมาก  และการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย

๑๗. การพัฒนาความรู้ ความคิด จิตใจ พฤติกรรมและการท�างานของตนเองอยู่เสมอ

๑๘. การมจีติสาธารณะ(Public mindedness) และ การมีจิตอาสา (Volunteer mind) การมส่ีวน

ช่วยครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

๑๙. การมีส่วนร่วมทางการเมือง   

-  การมคีวามสนใจการเมอืง การตดิตามข่าวสารการเมอืง และหลกัธรรมาภบิาลและการตรวจ

สอบพฤติกรรมของนักการเมือง
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- การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางการเมืองกับผู้อื่น

- การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ

- การร่วมกิจกรรมรณรงค์ทางการเมือง   การเมืองภาคพลเมือง (การเข้าชื่อเสนอกฎหมายฯ/

การเข้าชื่อเสนอให้ถอดถอนฯ/การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ฯลฯ)

๒๐. ความรู้พื้นฐานทางการเมือง (political literacy)

- ความหมายและความส�าคัญของการเมืองการปกครอง(ชีวิตกับการเมือง  การเมืองในชีวิต

ประจ�าวัน การเมืองกับคุณภาพชีวิตการเมืองกับการจัดสรรภาษีอากร งบประมาณ  และทรัพยากร)  

- ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ 

- ระบอบการเมอืงการปกครอง เผดจ็การ และประชาธิปไตย (ความหมาย/หลกัการ/ความเป็น

มา/รูปแบบ/วิธีการ/ข้อดีข้อเสีย)

- ระบบเศรษฐกิจกับระบอบการเมืองการปกครอง  ทุนนิยม และสังคมนิยม(ความหมาย/หลัก

การ/ความเป็นมา/รูปแบบ/วิธีการ/ข้อดีข้อเสีย/ความสัมพันธ์กับระบอบการเมืองการปกครอง) 

- ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย (ความหมาย/ประโยชน์/ประเภท/กฎหมายที่ควรรู้) 

- ประวติัศาสตร์การเมอืงการปกครองของไทย(เชงิวเิคราะห์สงัเคราะห์สรปุบทเรยีน สาเหตแุละ

ผลของเหตุการณ์ ไม่ใช่ท่องจ�า) 

- รัฐธรรมนูญ สถาบัน กลไก และกระบวนการทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบัน 

- การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่น) 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
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ขอบเขตและพัฒนำกำรเรียนรู้
ของพลเมืองในแต่ละช่วงวัย

ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  (อำยุ ๕ - ๗ ปี) 
เด็กและเยาวชนมีฐานะเป็นพลเมืองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่   ในฐานะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของ

หลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ผู้เรียนในระดับปฐมวัยจนถึง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (อายุ ๕ - ๗ ปี) ควรจะมีโอกาสที่จะได้เรียนเกี่ยวกับกฎกติกาในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของลักษณะพื้นฐานของสังคมโรงเรียนและบริบทของชั้นเรียน

ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 การสืบค้นข้อมูล

 การสื่อสาร

 การท�างานกลุ่ม

 การตัดสินใจ

 การอยู่ร่วมกัน

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหา

 บทบาท สทิธ ิหน้าทีข่องตนเองทีม่ต่ีอครอบครวั โรงเรยีน ชมุชน

 การท�างานกลุ่ม

 การบ�าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา

 หน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น

 กฎ กตกิา ข้อตกลง ในการอยูร่่วมกนัในชัน้เรียน โรงเรยีน ชมุชน

 การเคารพ ยอมรับความแตกต่าง
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ระดับประถมศึกษำที่ ๓-๖  (อำยุ ๘ – ๑๑ ปี) 

ช่วงวัยเด็กตอนปลายก่อนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงเวลาท่ีผู้เรียนเร่ิมเรียนรู้การอยู่ร่วมกับกลุ่ม

เพื่อน เรียนรู้ที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่จะพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองดีของ

สังคม ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ ๓-๖ (อายุ ๘-๑๑ ปี) ควรมีโอกาสที่จะได้เรียนที่จะเข้าใจและรับ

รูทั้ศนะท่ีแตกต่างกนั  สามารถปฏบิตัตินตามบทบาทหน้าท่ี อธบิายความคดิและการตัดสนิใจของตนอย่าง

มีเหตุผล มีค่านิยมพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย เคารพในความหลากหลาย และตระหนักในความ

ส�าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคมตามวิถี

ประชาธิปไตย

ระดับประถมศึกษำปีที่ ๓-๔ ผู้เรียนควรมีโอกาสที่จะพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับ

กฎหมาย กติกา  อ�านาจ  การปกครอง  เสรีภาพ การร่วมคิดร่วมตัดสินใจ  สิทธิและความรับผิดชอบ  

สื่อ และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอื่นๆ ในระดับท่ี

เหมาะสม  ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาทักษะและค่านิยมต่างๆที่สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อสร้างความ

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมตามวัย

ระดบัประถมศกึษำปีที ่๕ - ๖ ผู้เรยีนควรมีโอกาสทีจ่ะพฒันาความเข้าใจแนวความคดิเร่ืองการ

ศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยในบรบิทของชมุชนท้องถิน่ ประเทศ และภมูภิาค

อาเซยีน ได้พฒันาทกัษะทีท่�าให้สร้างความเป็นพลเมอืงทีแ่ขง็ขนัตืน่ตวัในบรบิทต่างๆ ทีก่ล่าวมา   ผูเ้รยีน

ควรได้เรยีนรูส้าระทีเ่กีย่วกบักระบวนการทางการปกครองและประชาธิปไตย  เพ่ือน�าไปใช้ในการท�าความ

เข้าใจและติดตามข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และโลก นอกจาก

นี้ผู้เรียนควรได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ

เสริมสร้างส�านึกความเป็นพลเมือง 
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ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 การสืบค้นข้อมูล

 การท�างานกลุ่ม

 การสื่อสาร

 การแสดงความคิดเห็น

 การคิดวิเคราะห์

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหา

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 การอยู่ร่วมกัน

 โครงสร้างการเมือง การปกครอง ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ

   ภูมิภาคอาเซียน

 สิทธิขั้นพื้นฐาน หน้าที่ตามกฎหมาย การปกป้องสิทธิ และ

   การละเมิดสิทธิ

 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน

 อัตลักษณ์และความหลากหลายในชุมชน / อาเซียน

 ส�านึกสาธารณะ

 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

 การเลือกตั้ง ทั้งระดับโรงเรียน ท้องถิ่น ประเทศ

 นโยบายสาธารณะ ในระดบัโรงเรียน ชมุชน ประเทศ และภมูภิาค

  อาเซียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ (อำยุ ๑๒ – ๑๔ ปี)

การเปล่ียนผ่านจากโรงเรยีนประถมศกึษาไปสูมั่ธยมศกึษาเกดิขึน้พร้อมกันกบัพฒันาการส�าคญั

ของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม  ผู้เรียนในวัยนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงวัย

ที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในเรื่องราวที่ขยายไปไกลกว่าชุมชน และมีความสนใจในประเด็นที่

กว้างขึ้น และซับซ้อนมากขึ้น 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (อายุ ๑๒ – ๑๔ ปี) ควรได้พัฒนาความตระหนักและ

ความสนใจที่กว้างขึ้นในเรื่องความเป็นพลเมือง   ผู้เรียนควรได้พัฒนาความสามารถที่จะคิด  ท�า  และ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความสนใจในชุมชนที่กว้างขึ้นมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว     
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ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสรุปความรู้เชื่อมโยงกับแนวคิดที่มีความเป็นนามธรรม 

สามารถอธิบายประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนมากข้ึนได้ ประสบการณ์ท่ีจัดให้กับผู้เรียนในวัยนี้ควรมี 

ความท้าทายและเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้แสดงความคดิเหน็ โต้แย้งและแสดงทศันะของตนเองอย่างมเีหตผุล 

ผูเ้รยีนควรได้พฒันาการคดิอย่างมวิีจารณญาณและการประยกุต์ใช้ทกัษะต่างๆ ในการแสดงออกในฐานะ

พลเมืองอย่างเป็นอิสระบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย  ตลอดจนได้รับการพัฒนาความตระหนัก 

ในประเด็นทางจริยธรรมและเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐ วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 การตั้งค�าถามและการแสวงหาค�าตอบ

 การสืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล

 การท�างานกลุ่ม 

 ความเป็นผู้น�าและการท�างานเป็นทีม

 การแสดงความคิดเห็น

 การสื่อสาร

 การคิดวิเคราะห์

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหา

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 การอยู่ร่วมกัน

 การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านการเมือง

   (Political participation)

 อุดมการณ์ประชาธิปไตย และวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 ความรู้พื้นฐานทางการเมืองการปกครอง 

 ระบอบการเมืองการปกครอง

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย

 กลไก สถาบัน และกระบวนการทางการเมืองการปกครอง

   ของไทยในปัจจุบัน

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก

   วุฒิสภาในปัจจุบัน

 การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนและ

   การพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย

 ข่าวสารการเมืองการปกครองของไทยและของโลก
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ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (อำยุ ๑๕ – ๑๗ ปี)

ผู้เรียนในช่วงอายุ ๑๕ – ๑๗ ปี เป็นช่วงที่ก�าลังพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

และการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา ผู้เรยีนควรได้พฒันาความตระหนกัในฐานะพลเมอืงมากยิง่ขึน้ โดย

เน้นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงมโนทัศน์ เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน

ค่า สร้างความเข้าใจ และติดตามตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร ทัศนะที่หลากหลาย และท�าความเข้าใจกับ

ประเด็นทางการเมืองที่ซับซ้อนมากขึ้น 

ผู้เรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมายของประเทศไทยและพ้ืนฐานความรู้ที่เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยของไทย  ศึกษาการเมืองเอเชียและโลก เพื่อท่ีจะอธิบายแนวคิดพื้น

ฐานประชาธปิไตยของประเทศไทย  และเรยีนรูอ้ดุมการณ์ทางการเมอืง และรปูแบบการเมืองการปกครอง

ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์ ติดตาม และท�าความเข้าใจในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ 

รวมถึงประเด็นทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 การตั้งค�าถามและการแสวงหาค�าตอบ

 การสืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล

 การท�างานกลุ่ม 

 ความเป็นผู้น�าและการท�างานเป็นทีม

 การแสดงความคิดเห็น และการสื่อสาร

 การคิดวิเคราะห์

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 อุดมการณ์ประชาธิปไตย และวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 ระบอบการเมืองการปกครองของไทย และระบอบการเมืองการ

   ปกครองเปรียบเทียบ

 กฎหมายรฐัธรรมนญู และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืง

   การปกครอง

 ประวตัศิาสตร์การเมอืงการปกครองของไทย ประเทศในภมูภิาค

   อาเซียน และโลก
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ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหา

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 การอยู่ร่วมกัน

 การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านการเมือง

   (Political participation)

 การสื่อสารเพื่อการเมือง ได้แก่ การรณรงค์ 

   การประท้วง การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 

 กลไก สถาบัน และกระบวนการทางการเมืองการปกครอง

   ของไทยในปัจจุบัน

 การเลือกตั้ง และกระบวนการมีส่วนร่วมในการปกครอง

   ของประชาชน

 รูปแบบ และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

   แผ่นดินของไทยในปัจจุบัน 

ระดับอุดมศึกษำ (อำยุ ๑๘ – ๒๑ ปี)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมถึงอาชีวศึกษาในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นไปที่ความรู้และทักษะ

พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และความช�านาญในเชิงวิชาชีพ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย  ควรจัดในเชิงบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในฐานะ

รายวชิาศกึษาทัว่ไปหรอืรายวิชาพืน้ฐานและควรจะครอบคลมุด้านความรูค้วามเข้าใจและทกัษะ เพือ่เป็น

พื้นฐานในการสร้างคุณลักษณะพลเมืองที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการอยู ่ร ่วมในสังคม

ประชาธิปไตย

ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 การตั้งค�าถาม การสืบค้นข้อมูล 

   และการตรวจสอบข้อมูล

 ความเป็นผู้น�าและการท�างานเป็นทีม

 การแสดงความคิดเห็น และการสื่อสาร

 การคิดวิเคราะห์

 ปรัชญาการเมือง และปรัชญาพื้นฐานของประชาธิปไตย 

 เศรษฐศาสตร์การเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรของสังคม

   ที่มีจ�ากัด ให้เกิดประโยชน์  

 ระบบการเมืองการปกครองไทย และการเมืองการปกครอง

   เปรียบเทียบ
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ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหา

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 การอยู่ร่วมกัน

 การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านการเมือง

   (Political participation)

 การสื่อสารเพื่อการเมือง ได้แก่ การรณรงค์ 

   การประท้วง การจัดเวทีระดมความคิดเห็น 

   การจัดเวทีสานเสวนาของพลเมือง

 การบริการสังคม

 การรับฟัง และการอภิปรายเชิงการเมือง

 ความคิดสร้างสรรค์และการคิดชิงบวก

 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

   การปกครอง

 กฎหมาย เพื่อการบริการสังคม

 การจัดการความเปลี่ยนแปลง

 การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี

 แนวคิดการกระจายอ�านาจ และการเมืองภาคประชาชน 

 วิถีชีวิตประชาธิปไตย

วัยผู้ใหญ่ (อำยุ ๒๒ ปี ขึ้นไป)

การศกึษาอบรมของพลเมอืงในวยัท�างาน และการเรยีนรู้ตลอดชวีติของผู้เรียนกลุม่ทีเ่ป็นผูใ้หญ่

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความ

เข้าใจอย่างเท่าทนั มคีวามตระหนกัในบทบาทหน้าที ่มีความกระตือรือร้นทีจ่ะมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ 

และมีทักษะพื้นฐานเพียงพอที่จะน�าไปใช้ในฐานะพลเมืองที่แข็งขันของสังคมประชาธิปไตย
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ควำมสำมำรถและทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 การตั้งค�าถามและการเปิดประเด็นเพื่อ

   อภิปรายความคิดเห็น

 การสืบค้น ติดตามข่าวสารสถานการณ์ 

   ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล 

 ความเป็นผู้น�า และการสร้างเครือข่าย

 การท�างานเป็นทมี และการท�างานเป็นหมูค่ณะ

 การแสดงความคิดเห็น การสื่อสาร และ

   การถกเถียงเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

 การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 การแก้ปัญหาและการจัดการความขัดแย้ง

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านการเมือง 

 การเมือง การปกครองของไทย ภมูภิาค-สากลความรูค้วามเข้าใจ 

   เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ

 สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 

 สิทธิชุมชน

 สิทธิผู้บริโภค

 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

 การสื่อสารทางการเมือง ได้แก่ การรณรงค์ การประท้วง 

   การจัดเวทีระดมความคิดเห็น การจัดเวทีสานเสวนาของ

   พลเมือง (Civic Dialogue) 

 แนวคิดการกระจายอ�านาจ และการเมืองภาคประชาชน 

 การแก้ปัญหาและจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี

 ประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้ง ปัญหา ของชุมชนและท้องถิ่น 

  ได้แก่

   - การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - เศรษฐกิจชุมชน และการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ

   - ภูมิปัญญา และการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
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กำรน�ำกรอบหลักสูตรไปสู่กำรน�ำไปใช้

กรอบหลักสตูรนี ้มเีป้าหมายให้บคุคล หน่วยงาน/องค์กร  เรยีกโดยรวมว่า “สถาบันทางสงัคม” 

มามีส่วนร่วมในการศึกษาและแปลงแนวคิด หลักการ และคุณลักษณะของผู้เรียนไปสู่การเกิดผลที่เป็น

รูปธรรม เนื่องจากสถาบันทางสังคม ล้วนแต่เป็นส่วนส�าคัญยิ่งในการพัฒนาและหล่อหลอมคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองของบุคคลตามแนวคิด All for education   ได้แก่
  

สถำบันครอบครัว 
ครอบครัวมีอิทธิพลที่ส�าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกส�าหรับการพัฒนาตนเองของเด็ก รวมทั้ง

บคุลกิลกัษณะและความคดิ ทีจ่ะสร้างลกัษณะของพลเมอืงทีเ่ข้าใจถงึค่านยิมและหลกัการขัน้พืน้ฐานของ

ระบอบประชาธิปไตย  เด็กส่วนใหญ่เรียนรู้และมีพฤติกรรมตามแบบพ่อแม่  พ่อแม่คือสภาพแวดล้อมที่

ใกล้ชิดกับเด็กที่สุด  ดังนั้น จึงสามารถส่งต่อความชอบและไม่ชอบของตนมาสู่เด็กได้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ

หรือไม่ก็ตาม  ดังนั้น  พฤติกรรมของเด็กคนหนึ่ง จะสะท้อนให้เห็นถึงบริบททางวัฒนธรรมจากที่บ้าน 

ทัง้วฒันธรรมแบบเผดจ็การ หรอืวฒันธรรมแบบประชาธปิไตย ได้แก่รูปแบบการแสดงความคดิเห็น กฎ

กติกา  การจัดการความขัดแย้ง การรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ การให้เหตุผล การริเริ่ม การมีส่วนร่วม 

และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่เลือกที่จะใช้ความ

รุนแรง รวมทั้งการแสดงออกด้วยการรับผิดชอบร่วมกัน    
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โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ  

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาคือกลไกของรัฐท่ีใช้เพื่อสอนและปลูกฝังค่านิยมบางประการใน

การเป็นพลเมอืงของรฐั ส�าหรบัสงัคมไทย โรงเรยีนคอืสถาบนัแห่งแรกท่ีรฐัใช้เพือ่สอนถงึ กฎและระเบยีบ

ของสังคม หลักสูตรเป็นกรอบแนวทางในถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้มี

คุณลักษณะของพลเมือง  

ดังเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปแล้วว่า โรงเรียนคือสังคมจ�าลอง ในฐานะพลเมืองของสังคมจ�าลองนี้ 

จึงควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแห่งเสรีภาพในการคิดและแสดงออก  รูปแบบการ

เรยีนรูท้ีม่กีารปรกึษาหารอื การโต้แย้ง การใช้เหตผุล การแสดงความคดิเหน็ หรอืการวพิากษ์วจิารณ์ใน

ลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย

ห้องเรียนควรจะถือว่าเป็นห้องส�าหรับฝึกปฏิบัติและเป็นกระจกส่องความเป็นจริงของสังคม

ส�าหรับเด็กและวัยรุ่น เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้สิทธิและเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานของตน  นักเรียนควรได้รับการฝึกให้รับผิดชอบด้วยความมีเหตุผลและจะต้องได้รับการฝึกมิ

ให้เกลยีดชงัผูท้ีม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง   ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างนัน้น�าไปสูค่วามรูใ้หม่ๆซึง่จะได้มาจาก

การโต้แย้ง  นักเรียนควรได้รับการฝึกมิให้เป็นเพียงผู้ตามและมิให้โกรธแค้นผู้อื่น  ในลักษณะนี้ ถือว่า

เป็นการสร้างชุมชนประชาธิปไตยขึ้นมาในระดับโรงเรียน และนักเรียนจะคุ้นเคยกับระบบ ซึ่งจะซึมซับ

เข้าไปในการปฏบิตัตินตามปรกต ิ ส�าหรบันกัเรยีนแล้ว ประชาธปิไตยจึงจะไม่ได้เพยีงหมายถงึการมสีภา

นักเรียนหรือการเลือกตั้งในโรงเรียนเท่านั้น 
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สภำพแวดล้อมทำงสังคม  

นอกเหนอืไปจากสถาบนัครอบครวัและสถาบนัการศกึษาแล้ว อทิธพิลของสือ่มวลชนและบคุคล

ต้นแบบซึ่งได้รับการส่งเสริมจากสื่อและการเมืองในสภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับเด็กและวัยรุ่นแล้ว 

ยังมีอิทธิพลอย่างสูง  

สื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างสูงจากการรายงานซ�้าๆ ถึงพฤติกรรมทางสังคม และมีอิทธิพลอย่าง

มากเป็นพิเศษต่อเด็กและเยาวชนซึ่งยังเด็กเกินไปที่จะมีวิจารณญาณ ที่จะคิดเชิงวิเคราะห์ หรือแยกแยะ 

และเลือกรับเนื้อหาของสื่อ   ถ้าสื่อมวลชนไม่ท�าหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอที่สนับสนุนการคิด

เชิงวิเคราะห์ หรือถ้าสื่อมวลชนรายงานข้อมูลที่มีอคติและไม่ถูกต้อง และไม่สนับสนุน/แสวงหาเส้นทาง

ประชาธิปไตย เด็กและเยาวชนจะเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้น  ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าสื่อมวลชน

ล้มเหลวในการท�าหน้าที่ผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า ดังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ  

สถาบันทางการเมืองและนักการเมือง รวมทั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสมาชิก เป็นบุคคลต้นแบบที่ส�าคัญส�าหรับเด็กและเยาวชน  ถ้านักการเมืองไม่สามารถแสดงภาพของ

ตนในบทบาทของความเป็นนักประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้ที่ไม่มีความอดทนพอที่จะรับฟังความคิดเห็นที่

แตกต่างทั้งในและนอกสภา  เป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและฉ้อราษฎร์บังหลวง  ขัดขวาง

มิให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  ไม่มีจิตสาธารณะที่จะเสียสละ  มีบุคลิกที่ไม่น่าไว้วางใจ  แสดงกริยา

หยาบคาย เป็นต้น บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ไม่อาจเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามได้ 

แต่จะเป็นแบบอย่างในทางตรงกันข้ามให้เด็กและเยาวชนท�าตาม เช่น เชื่อว่าการที่นักการเมืองทุจริตนั้น

เป็นที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถท�างานได้ส�าเร็จเนื่องจากทุกคนก็ทุจริตเหมือนกัน  สิ่งที่ผู้น�า

ในสังคมคิด พูด หรือท�า จะเป็นที่รับรู้กันในสังคม และจะมีส่วนสร้างค่านิยมผิดๆ ในสังคมซึ่งเด็กๆ อาจ

เลียนแบบได้  

bookCiviC_Print.indd   41 10/2/2557   11:53:02



42

แนวทำง
กำรพัฒนำพลเมืองและกำรจัดกำรเรียนรู้

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สร้างความเป็นพลเมอืงนัน้ มข้ีอควรพจิารณาในการด�าเนินการ คอื ต้องค�านงึ

ถึงความสอดคล้องกับจุดหมาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และให้เรียนรู้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

หลักการของการจดัการเรยีนรูแ้ละเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับการศกึษา เพือ่ความเป็นพลเมอืง มดีงันี้

กำรจัดกำรเรียนรู้
แก่พลเมือง

ในสังคมประชำธิปไตย

แบบลงมือท�า
Learning by doing

เน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั
learner centered

ไม่ชี้น�าความคิดเห็น
Prohibition against 
imposition of points

 of view

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทางการเมือง

Prohibition against
politicalbias

แบบมีส่วนร่วม
Participatory
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 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (participatory learning)

ผู้เรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักที่จะเรียนรู้จากการร่วมวางแผนการเรียนรู้ 

จดักจิกรรมและวธีิการเรยีนรู ้และประเมนิผลการเรยีนรู ้ตลอดจนการมปีฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นบคุคล และ

สื่อต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้มีความหมาย และเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบลงมือท�ำ (learning by doing)

ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง โดยฝึกการวางแผน ฝึกปฏิบัติ และฝึก 

การแก้ปัญหา ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน สรุปโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน

 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (learner centered)

เน้นบทบาทของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ เป็นของตนเอง  

 กำรจดักำรเรยีนรูท้ีไ่ม่ชีน้�ำควำมคดิเหน็ (Prohibition against imposition of point of view)

เคารพและให้ความส�าคญักบัความเป็นมนษุย์ของผูเ้รียน คอืต้องไม่ช้ีน�าความคดิเหน็ ไม่ครอบง�า 

ไม่โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจผิด หรือหลงผิดด้วยวิธีการใดด้วยการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ

 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งทำงกำรเมือง (Prohibition against political 

bias-nonpartisan learning) 

ไม่ใช้อ�านาจหน้าทีใ่นการจดัการเรียนรู้โดยล�าเอยีงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ทางการเมอืง ไม่ว่าจะ

ด้วยการน�าเสนอข้อมูลเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบ โดยมีเจตนา ให้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งทางการเมืองโดยไม่เป็นธรรม
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แนวทำงและวธิกีำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมในกำรสอนมโนทศัน์ควำมเป็นพลเมือง

ควำมสำมำรถและทักษะมโนทัศน์กำรเรียนรู้ (learning concepts)     

การอภิปรายกลุ่มย่อย (small group discussion) / การอภิปรายใน 

ชั้นเรียน (classroom discussion) หลังชมวิดีทัศน์หรืออ่านข่าวเกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหา ข้อถกเถียง เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งจากเหตุการณ์

ปัจจุบันและประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนบอก ยกตัวอย่าง และอภิปราย

ถึงความส�าคัญและเหตุผลที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องเห็น

คุณค่าและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๑. การเห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ์ศรี

   ความเป็นมนุษย์

กรณีศึกษา (case study) ของพลเมืองดี ข้าราชการ หรือบุคคลตัวอย่าง

ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน 

จากบุคคลจริงและอภิปรายถึงความส�าคัญและเหตุผลที่พลเมืองใน

ระบอบประชาธปิไตยต้องมีความซือ่สตัย์สจุรติ และปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง

๒. การมีความซื่อสัตย์สุจริต และการมี

    ความกล้าหาญทางจริยธรรม 

    (civic courage) เพื่อสร้างพลเมือง

    ที่มีคุณธรรม (moral citizen)

การอภิปรายกลุ่มย่อย (small group discussion) / การอภิปราย 

ในชั้นเรียน (classroom discussion) เพ่ือให้ผู ้เรียนได้แสดงทัศนะ 

และอภิปรายในประเด็นข้อขัดแย้งที่หลากหลาย และตระหนักถึง 

ความส�าคัญและเหตุผลที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดถือ

ประโยชน์ของส่วนรวม  

๓. การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม

    (public goods) เป็นส�าคัญ  

    ความส�านึกเป็นเจ้าของโรงเรียน ชุมชน 

    ท้องถิ่น ประเทศ และโลก

การแสดงบทบาทสมมตุ ิ(role playing)  เพือ่ให้ผูเ้รยีนบอก แสดงบทบาท

ที่สะท้อนความเข้าใจ ค่านิยม และการตัดสินใจของตน และร่วมกัน

อภิปรายถึงเหตุผล ความเข้าใจท่ีแตกต่างเคารพในความหลากหลาย 

เรยีนรูท้ีจ่ะรบัฟัง โต้แย้ง ปรบัเปลีย่นมมุมอง และหาข้อสรปุร่วมกนัตาม

วิถีประชาธิปไตย ที่ให้ความส�าคัญกับหลักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

การเคารพสิทธิผู้อื่น

๔. การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  

    และการเคารพสิทธิผู้อื่น 
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ควำมสำมำรถและทักษะมโนทัศน์กำรเรียนรู้ (learning concepts)     

การแสดงบทบาทสมมุติ (role play) เพื่อให้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ของพลเมือง 

เช่น สิทธิในการศึกษาเล่าเรียน  เสียภาษี  เลือกต้ังอย่างมีคุณภาพ รักษา 

ผลประโยชน์ของชาต ิ ป้องกนัประเทศ  ช่วยเหลอืราชการและส่วนรวม  สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๕. การใช้สิทธิโดยไม่ละทิ้งหน้าที่ของตน 

    (หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว/

    ห้องเรียน/โรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่น/

    ประเทศ/และโลก)  และความมีวินัย

    ในตัวเอง

กรณีศึกษา (case study) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างทั้งแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและ

ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้เสรีภาพอย่างไม่รับผิดชอบ  การไม่เคารพเสรีภาพของ

ผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ถกเถียง และอภิปรายถึงความส�าคัญและเหตุผล 

ที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องรู้จักใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบและ

เคารพเสรีภาพของผู้อื่นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๖. การรู้จักเสรีภาพและการใช้เสรีภาพ

   อย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพ

   เสรีภาพของผู้อื่น

การแสดงบทบาทสมมุติ (role play) เพื่อให้ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงบทบาท

สมมุติที่แตกต่างกันในประเด็นถกเถียงเรื่องความเสมอภาคและยุติธรรม 

โดยค�านึงถึงมุมมองที่แตกต่างกันของผู ้ที่เก่ียวข้อง เชื่อมโยงกับความรู ้

ด้านกฎหมายมุ่งให้ผู ้เรียนเห็นความส�าคัญและอธิบายเหตุผลที่พลเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตยต้องรักความเสมอภาคและความยุติธรรม 

๗. การรกัความเสมอภาคและความยตุธิรรม

การแสดงละคร (dramatization) เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของบุคคลกลุ่มอื่นที่

มคีวามแตกต่างจากตนผ่านการแสดงละคร ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ เชือ้ชาติ ภาษา 

ถิ่นก�าเนิด ความพิการ สภาพร่างกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมือง เพื่อให้ผู้เรียนบอก ยกตัวอย่าง และอภิปรายถึงความส�าคัญและ

เหตุผลที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดหลักภราดรภาพและความ

เป็นพหุนิยม และการเคารพความแตกต่าง  และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๘. การยึดหลักภราดรภาพและความเป็น

    พหุนิยม และการเคารพความแตกต่าง
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ควำมสำมำรถและทักษะมโนทัศน์กำรเรียนรู้ (learning concepts)     

สถานการณ์จ�าลอง (simulation) และการแสดงบทบาทสมมุต ิ(role play) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด ความเข้าใจ มุมมอง และค่านิยม 

ผ่านการแสดงบทบาทสมมุตแิละสถานการณ์จ�าลอง น�าไปสูก่ารถกเถยีง 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายถึงความส�าคัญและเหตุผล 

ที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องเข้าใจหลักสันติวิธีและการแก้ไข

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  

๙. สันติวิธี และการแก้ไขความขัดแย้ง

    ด้วยสันติวิธี

กรณีศึกษา (case study) เช่นการเรียนรู้จากกรณีต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิ 

ผูบ้รโิภค สทิธชิมุชน สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม สทิธใินข้อมลูข่าวสาร

และการร้องเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนบอก ยกตัวอย่าง และอภิปราย 

ความส�าคัญและเหตุผลที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดถือ 

สิทธิมนุษยชน  

๑๐. สิทธิมนุษยชน

กรณีศึกษา (case study) เกี่ยวกับการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อสาร

มวลชน เพ่ือให้ผู้เรียนบอก ยกตัวอย่าง และอภิปรายถึงความส�าคัญ 

และเหตผุล การเข้าใจอดุมการณ์ทางการเมอืงทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการน�าเสนอ 

การแยกแยะความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง การคิดไตร่ตรอง และ 

เลือกรับอย่างเป็นเหตุเป็นผล

๑๑. การรู้ทันสื่อ (media literacy)  

กรณีศึกษา (case study) จากข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีมีประเด็น 

น่าเรียนรู้ที่ผู ้เรียนและผู้สอนช่วยกันคัดสรรมา เพ่ือให้ผู้เรียนบอก 

ยกตัวอย่าง และอภิปรายถึงความส�าคัญและเหตุผลที่พลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยต้องเรยีนรูข่้าวสารและเหตกุารณ์ปัจจบุนั และน�าไปสูป่ฏบิตัิ

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

๑๒. การเรียนรู้ข่าวสารและเหตุการณ์

        ปัจจบัุนด้วยการคดิอย่างมวิีจารณญาณ
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การเรียนรู้ด้วยเกม (game) เพื่อฝึกการท�างานและการแก้ปัญหาเป็นหมู่คณะ

เพื่อให้เห็นว่าคุณค่าและเรียนรู้วิธีการท�างานเป็นหมู่คณะ  เพื่อให้ผู้เรียนบอก 

ยกตัวอย่าง และอภิปรายถึงความส�าคัญและเหตุผลที่พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยต้องมีจิตส�านึกรวมหมู่  ท�างานเป็นหมู่คณะ  และแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน  และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๑๓. การมจีติส�านกึรวมหมู ่ การท�างานเป็น

     หมู่คณะ (team spirit and team 

      working)  และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

การสนทนาแบบโสเครตีส(Socratic dialogue) และการพูดคุยปรัชญาใน

ห้องเรียน(philosophy in a classroom) ในประเด็นที่เป็นที่น่าถกเถียงต่างๆ

(controversial issues) กระตุ้นความคิดผู้เรียนให้กล้าคิด คิดอย่างมีคุณภาพ

ขึ้น มีหลักคิด มีเหตุผลขึ้น   เพื่อให้ผู้เรียนบอก ยกตัวอย่าง และอภิปรายถึง

ความส�าคัญและเหตุผลที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  และคิดอย่างมีวิจารณญาณได้จริง

๑๔. การคิดอย่างมีวิจารณญาณในระบอบ

     ประชาธิปไตย  ความมีเหตุผล ชอบใช้

       ปัญญา ไม่เชือ่ง่าย  การเรยีนรูจ้ากปัญหา  

     การตั้งค�าถาม การวิจัย การค้นคว้า

     การรวบรวมข้อมูล การโต้แย้ง การคิด

     วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด

       สบืสาวหาสาเหต ุการคดิรเิริม่สร้างสรรค์  

     การคิดเปรียบเทียบ การคิดประเมินค่า 

     และการตัดสินใจ 

การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (learning through practice)  และการแสดง

บทบาทสมมุติ (role play)  ฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกค้นคว้า ฝึกจับใจความ ฝึกสรุป

ความ ฝึกย่อความ ฝึกขยายความ ฝึกตีความ ฝึกแปลความ ฝึกพูด ฝึกเขียน 

ฝึกโต้วาที ฝึกอภิปราย ฝึกวิจารณ์ ฝึกแสดงออก ฝึกแสดงความคิดเห็น และ

ฝึกรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่   เพือ่ให้ผูเ้รยีนบอก ยกตวัอย่าง และอภปิราย

ถงึความส�าคญัและเหตผุลทีพ่ลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยต้องมทีกัษะการ

สื่อสาร และสามารถสื่อสารกันในระบอบประชาธิปไตยได้เข้าใจกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ

๑๕. ทกัษะการส่ือสารในระบอบประชาธิปไตย 

     ได้แก่  การฟัง การอ่าน การค้นคว้า 

     การจับใจความ การสรุปความ 

       การย่อความ การขยายความ การตคีวาม 

     การแปลความ การพูด การเขียน 

     การโต้วาที การอภิปราย การวิจารณ์

     (ประเด็น ไม่วิจารณ์บุคคล) การกล้า

     แสดงออกและการแสดงความคิดเห็น

     อย่างเหมาะสม ตลอดจนการรับฟัง

     ความคิดเห็นของผู้อื่น
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การแสดงบทบาทสมมุติ (role play)เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในชีวิตจริง   

เพื่อให้ผู้เรียนบอก ยกตัวอย่าง และอภิปรายถึงความส�าคัญและเหตุผลที่

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยต้องยดึหลกัเสยีงข้างมากและเคารพสทิธขิอง

เสียงข้างน้อย  และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๑๖. การยึดหลักเสียงข้างมาก และ

     การเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย

การอภิปรายกลุ่มย่อย (small group discussion) / การอภิปรายในชั้นเรียน

(classroom discussion)

๑๗. การพัฒนาความรู้ ความคิด จิตใจ 

      พฤติกรรมและการท�างานของตนเอง

      อยู่เสมอ 

การเรียนรู้ผ่านการท�าโครงงาน (learning through project operating) โดย

ให้ผู้เรียน ๑) ส�ารวจปัญหา ๒) เสนอวิธีแก้ปัญหา  ๓) อภิปรายทางเลือกใน

การแก้ปัญหา  ๔) ตัดสินใจด้วยการลงมติหรือใช้ประชาธิปไตยแบบปรึกษา

หารอืคยุกนัด้วยเหตุผลโดยไม่ต้องลงมต ิ๕) วางแผนแก้ปัญหา  ๖) ด�าเนนิการ 

๗) สรุปงานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตัวผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ/ 

การคดิ/เจตคตแิละค่านยิม/ทกัษะ พฤตกิรรม และการน�าไปใช้  ท้ังนีเ้พือ่พฒันา

ผูเ้รยีนให้เป็นพลเมอืงทีต่ัง้ค�าถาม ค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ คดิวางแผนและ

ลงมอืปฏบิตัใินการแก้ปัญหาทีต้่นตอของปัญหาเพ่ือผลทีย่ัง่ยนื ยตุธิรรมและ

สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

๑๘. การมีจิตสาธารณะ

     (public mindedness) และการมีจิต

     อาสา (volunteerism) การมีส่วนช่วย

     ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 

     และประเทศชาติ

การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ(learning through practice)  /      การแสดง

บทบาทสมมุติ(role playing) / การอภิปรายกลุ่มย่อย(small group discus-

sion) / การอภิปรายในชั้นเรียน(classroom discussion)  / เพื่อให้ผู้เรียน

บอก ยกตวัอย่าง และอภปิรายถงึความส�าคญัและเหตผุลทีพ่ลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง   และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๑๙. การมีส่วนร่วมทางการเมือง

   ๑๙.๑ การมีความสนใจการเมือง 

การติดตามข่าวสารการเมือง และหลัก 

ธรรมาภิบาลและการตรวจสอบพฤติกรรม

ของนักการเมือง

    ๑๙.๒ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นประเด็นทางการเมืองกับผู้อื่น

bookCiviC_Print.indd   48 10/2/2557   11:53:04



49

ควำมสำมำรถและทักษะมโนทัศน์กำรเรียนรู้ (learning concepts)     

    ๑๙.๓ การใช้สิทธิเลือกตัง้อย่างมวีจิารณญาณ

    ๑๙.๔ การร่วมกจิกรรมรณรงค์ทางการเมอืง

  ๑๙.๕ การเมืองภาคพลเมือง (การเข้าชื่อ 

เสนอกฎหมายฯ/การเข้าช่ือเสนอให้ถอดถอนฯ/

การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ ฯลฯ)

การอภิปรายกลุ่มย่อย(small group discussion) / การอภิปรายในชั้นเรียน

(classroom discussion) ว่ามนุษย์อยู่คนเดียวในโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัย

กันเลยได้หรือไม่ เราต้องมีการเมืองเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันหรือ 

ไม่(ทรพัยากร ทีด่นิ แหล่งน�า้ ป่าไม้ แร่ธาต ุพลงังาน คลืน่ความถีว่ทิยโุทรทศัน์

และโทรคมนาคม ฯลฯ)  ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ตั้งแต่เกิดจนตายเราท�า

กิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมเหล่านั้นมีรัฐและการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง 

อย่างไรบ้าง การเมอืงเกีย่วข้องกบัคณุภาพชวีติของเราอย่างไร (ถนน โรงเรยีน 

โรงพยาบาล สาธารณูปโภค มาจากไหน)

๒๐. ความรู้พื้นฐานทางการเมือง

      (political literacy)

    ๒๐.๑ ความหมายและความส�าคัญของ

การเมืองการปกครอง (ชีวิตกับการเมือง  

การเมืองในชีวิตประจ�าวัน  การเมืองกับ

คณุภาพชวีติการเมอืงกบัการจดัสรรภาษอีากร 

งบประมาณ  และทรัพยากร)  

การศึกษาค้นคว้าและการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน     ๒๐.๒ ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ

การศกึษาค้นคว้าและการน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน และการสนทนาแบบโสเครตสี

(Socratic dialogue)เพ่ือปรบัเปลีย่นมโนทศัน์ด้านประชาธปิไตยทีค่ลาดเคลือ่น

ของผู้เรียน

   ๒๐.๓ ระบอบการเมืองการปกครอง   

เผดจ็การ และประชาธปิไตย (ความหมาย/หลกั

การ/ความเป็นมา/รูปแบบ/วธีิการ/ข้อดข้ีอเสยี)

การศึกษาค้นคว้าและการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน          ๒๐.๔ ระบบเศรษฐกจิกบัระบอบการเมอืง
การปกครอง  ทุนนิยม และสังคมนิยม(ความ
หมาย/หลักการ/ความเป็นมา/รูปแบบ/วิธี
การ/ข้อดีข้อเสีย/ความสัมพันธ์กับระบอบ
การเมืองการปกครอง)
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การศึกษาค้นคว้าและการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน     ๒๐.๕ ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมาย(ความหมาย/ประโยชน์/ประเภท/
กฎหมายที่ควรรู้)

ทัศนศึกษา (study trip/field trip) โดยประชุมผู้เรียนร่วมกันวางแผนการไป
ทศันศึกษา ประวตัศิาสตร์ประชาธิปไตยไทย ณ สถานท่ีเกดิเหตุจรงิ (history line) 
ตัง้แต่ ก่อน พ.ศ.๒๔๗๕ (พระบรมมหาราชวงัและพพิธิภณัฑ์พระปกเกล้าฯ) / พ.ศ.
๒๔๗๕ (หมดุประชาธิปไตย-พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม) / พ.ศ.๒๕๑๖(อนสุรณ์สถาน
ส่ีแยกคอกวัว)/พ.ศ.๒๕๑๙ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)/พ.ศ.๒๕๓๕ (ถนน
ราชด�าเนนิ) ฯลฯ ในกรณไีม่สามารถศึกษาจากสถานทีจ่รงิ กส็ามารถให้เรยีนรูจ้าก
สือ่อืน่ทีเ่ป็นประสบการณ์ชัน้รอง ได้แก่ รปูภาพ วดิีทศัน์ หรอืโปรแกรมการศึกษา
นอกห้องเรยีนเสมือนจรงิ (virtual field trip)

   ๒๐.๖ ประวัติศาสตร์การเมือง การ
ปกครองของไทย(เชิงวิเคราะห์สังเคราะห์
สรุปบทเรียน สาเหตุและผลของเหตุการณ์ 
ไม่ใช่ท่องจ�า)

การเรยีนรูผ่้านเกม (game) เช่น เกมแข่งขนัตอบปัญหา แฟนพนัธุแ์ท้รฐัธรรมนญูไทย     ๒๐.๗ รัฐธรรมนูญ สถาบัน กลไก และ
กระบวนการทางการเมืองของไทยใน
ปัจจุบัน

การสาธติ (demonstration)  สถานการณ์จ�าลอง(simulation)  และการเรยีนรูด้้วย
เกม (game) แข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้การเลือกตั้งไทย

   ๒๐.๘ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาใน
ปัจจุบัน

การศึกษาค้นคว้าและการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน  และเกมจิ๊กซอว์น�าข้อมูลความรู้
ที่ถูกต้องมาต่อจนสมบูรณ์

    ๒๐.๙ การบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทยในปัจจุบัน(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/
ส่วนท้องถิ่น)

การสาธิต (demonstration)  สถานการณ์จ�าลอง (simulation)  และการเรียนรู้
ด้วยเกม (game) แข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้การเลือกตั้งไทย (Thai election 
hardcore fans quiz contest)

      ๒๐.๑๐ การเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่
และผู้บริหารท้องถิ่น

bookCiviC_Print.indd   50 10/2/2557   11:53:05



51

กำรวัดและประเมินคุณลักษณะพลเมือง

การวัดและการประเมินผลคุณลักษณะความเป็นพลเมือง มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิด

หรอืตระหนกัรูเ้กีย่วกบัตนเองในฐานะเป็นผูเ้รยีนรู ้ทีม่คีวามมุง่มัน่และม่ันใจในศกัยภาพของตนเองท่ีจะ

เรียนรู้และพัฒนาได้ มีการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อให้ใช้ความรู้ความ

สามารถที่ได้รับการพัฒนาตนเองและชุมชนสังคมโดยรวม

กระบวนการวัดและประเมินผลจึงเป็นการชี้ให้เห็นสถานะของความรู้ความสามารถ ทักษะ

กระบวนการ และเจตคติที่บุคคลได้พัฒนาแล้ว และล�าดับขั้นที่ควรพัฒนาต่อไป

การวัดและประเมินผลในกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะพลเมือง ควรเน้นการวัดประเมินผล

ใน ๓ มิติ คือ

๑. กำรวดัและประเมินเพือ่สรปุผลลพัธ์กำรเรียนรู ้(assessment of learning) หรือ summative 

assessment เป็นการประเมินคุณภาพทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ/กระบวนการ หรือเจตคติ/ค่า

นยิม ทีเ่กดิข้ึนกับผู้เรยีน เมือ่ผ่านกระบวนการพฒันานัน้ไปแล้ว  เป็นการประเมนิรวบยอดทีส่ะท้อนกลบั

ไปสู่กระบวนการพัฒนาทั้งหมด และประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด ดังนี้  

ระดบัที ่๑ เป็นพลเมืองแบบ “ไทยเฉย” ทีไ่ม่มคีวามสนใจความเป็นไปของบ้านเมอืงหรอื

เรื่องของส่วนร่วม มีมุมมองต่อการเมืองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว ไม่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคม จึงไม่

สนใจที่จะเรียนรู้หรือติดตามข่าวสารใดๆ มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง เน้นผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
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ครอบครัว และขอบวงอย่างแคบ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎกติกาต่าง ๆ อย่าง

เคร่งครัด และเป็นผู้ตามที่ดี

ระดบัที ่๒ เป็นพลเมอืงทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบักำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง สนใจในกจิการ

สาธารณะ จึงติดตามข่าวสารและเรียนรู้เชิงการเมือง กระตุ้นหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน มี

การร่วมกลุม่กนัเพือ่ท�ากจิกรรมหรอืท�างานเชงิเครือข่าย ร่วมกนัแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนหรือสงัคม

ร่วมกัน 

ระดับที่ ๓ เป็นพลเมืองที่มีกำรรวมกลุ่มเชิงกำรเมือง มีการตั้งค�าถามต่อกฎระเบียบ

กติกา และการด�าเนินการที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมในสังคม คิดหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา

เชิงโครงสร้างของสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน  

๒. กำรวัดและประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ (assessment for learning) หรือ formative 

assessment เป็นการประเมนิระหว่างการจดัการเรียนรู้ มเีป้าหมายเพือ่ใช้ผลจากการประเมนิมาปรับปรุง

กระบวนการจัดประสบการณ์ หรือกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

๓. กำรวัดและประเมินเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรเรียนรู้ (assessment as learning) 

กระบวนการวัดและประเมนิมส่ีวนหนึง่ในการพฒันาทกัษะการทบทวนและใคร่ครวญการท�างาน(review 

and reflection) อันเป็นคุณสมบัติส�าคัญของพลเมือง      

กิจกรรมส�าหรับการประเมินความเป็นพลเมืองจึงมีลักษณะ ดังนี้

๑. การสนทนาทีอ่ยูใ่นกจิวัตรประจ�าวนั ให้ได้มีโอกาสเล่าหรืออธบิายเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 

ความคิดและความรู้สึกของตนเอง

๒. การจดบันทึกการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ  ประกอบกับการตีความของผู้สอน

๓. ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง (self-assessment) และสะท้อนตนเอง (self-reflection) ทั้งที่เป็น

ค�าพูด การเขียน หรือผ่านสื่อในลักษณะต่างๆ รวมทั้งการประเมินจากเพื่อน (peer-assessment) 
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๔. การวนิจิฉัยจากผลงานของผูเ้รียน โดยเป็นการวเิคราะห์จากกระบวนการท�างานทัง้หมดและ

ผลงานส�าเร็จสุดท้าย

๕. เครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานที่นักการศึกษาสร้างขึ้นหรือที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น

ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องค�านงึถึงเพยีงการวดัผลประเมนิผลเชงิปรมิาณเท่านัน้ แต่ควรให้ความส�าคัญ

กบัการพฒันาเครือ่งมอืวดัผลประเมนิผลทีห่ลากหลาย และมุง่เน้นการน�าข้อมลูจากการประเมนินัน้ไปสู่

การพัฒนาการสอนของครูและการเรียนของผู้เรียน    

การประเมินผลความเป็นพลเมืองจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยส�าคัญ ดังนี้

๑. การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน

๒. ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

๓. การปรับกระบวนการสอนที่ใช้ผลจากการประเมินมาใช้

๔. การให้ความส�าคญักบัแรงจงูใจและความมัน่ใจในตนเองของผู้เรยีน ควบคูไ่ปกบัการให้ความ

ส�าคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู้

๕. มั่นใจว่าผู้เรยีนสามารถประเมินกระบวนการเรียนรู้เองได้และเข้าใจวธิกีารพฒันาการเรียนรู้
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นิยำมศัพท์
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (Civic Education) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่

ของพลเมือง ประกอบด้วย  ชุดของความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ของสังคม และ

กระบวนการท�างาน  รวมถึงระบบของการปกครอง กระบวนการประชาธิปไตย การบริหารงานสาธารณะ 

และระบบตุลาการที่ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ควำมเป็นพลเมือง (Citizenship) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ  โดยมี

ส�านึกของความเป็นเจ้าของประเทศ ทั้งนี้ลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มี ๓ ลักษณะ คือ                             

๑) ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมคติ ซึ่งหมายถึง ความคิดหรืออุดมการณ์ของพลเมืองที่มี

ศรทัธาและความเชือ่มัน่ในคณุค่า ศกัดิศ์รคีวามมเีหตผุล อสิรภาพ เสรภีาพและ ความสามารถ ทีจ่ะปกครอง

ตนเองของมนุษย์

๒) ประชาธปิไตยในฐานะทีเ่ป็นระบอบการเมอืงการปกครอง ซึง่หมายถงึ ประชาธปิไตยในมติิ

ของรูปแบบการเมืองการเมือง การปกครอง ท่ีถือว่าอ�านาจสูงสุดเป็นของประชาชนท่ีใช้ อ�านาจสูงสุดด้วย

ตนเองและผ่านตัวแทนโดยการเลือกตั้ง 

๓) ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวีถีชีวิตหรือการด�าเนินชีวิต ประจ�าวันซึ่งหมายถึง ซึ่งหมายถึง

ประชาธิปไตยในมิติ ที่เป็นวิถีชีวิต ของพลเมืองที่อยู่รวมกันและปฏิบัติต่อกัน ด้วยความเสมอภาค ในสิทธิ

และเสรีภาพของสมาชิกทุกคน  ไม่ก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ร่วมกันรับผิดชอบ

และท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนใช้สติปัญญา และแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
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ควำมเป็นพลเมอืงทีแ่ขง็ขนั (Active citizenship) หมายถงึ การมีส่วนร่วมอย่างมีภูมิความรู้ในกิจกรรมภาค

พลเมอืงและภาคการเมอืงทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก

ประชำธปิไตย (Democracy) หมายถงึ ระบอบการเมอืงการปกครองทีป่ระชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจสงูสดุ

ในการปกครองประเทศ

ประชำธิปไตยระบบรัฐสภำ (Parliamentary democracy) หมายถึง ระบอบการเมืองการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดย ให้ประชาชนเลือกฝ่าย

นิติบัญญัติ(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แล้วให้ฝ่ายนิติบัญญัติเลือกสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติไปเป็นหัวหน้า

ฝ่ายบริหาร(นายกรัฐมนตรี) โดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร คานอ�านาจซึ่งกันและกันกล่าวคือฝ่าย

นิติบัญญัติสามารถขอเปิดอภิปรายทั่ว ไปเพื่อลงมติฝ่ายบริหารได้ และฝ่ายบริหารก็สามารถยุบฝ่าย

นิติบัญญัติ(ยุบสภาผู้แทนราษฎร)

หลักนิติธรรม  (Rule of law) หมายถึง การปฏิบัติโดยยึดตามหลักกฎหมายที่เป็นธรรม  ไม่ใช่ยึดหลัก

ตามอ�าเภอใจ

สิทธิและควำมรับผิดชอบของพลเมือง (Rights and responsibilities) หมายถึง การมีสิทธิ หน้าที่ และ

ความรบัผดิชอบของเป็นพลเมอืง  เช่น เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ สทิธิเลอืกตัง้ สทิธใินการเลอืก

ตั้ง หน้าที่ในการเสียภาษี เป็นต้น

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง การเข้าใจในมิติต่างๆ ของตนเองได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ความคิด

ความเชื่อ ฯลฯ ซ่ึงประเทศในระบอบประชาธิปไตยจ�าเป็นต้องเข้าใจสถานภาพของตนเอง จึงจะมีความ

สามารถในการสนับสนุนผู้หรือสังคมได้
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ภำคีเครือข่ำย Thai Civic Education

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้า
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งมีภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ ที่มีหน้าที่ก�าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด�ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ

กลุ่ม Thai Civic Edcaution ก่อต้ังข้ึนจากการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของ
บุคลากรจากหน่วยงานที่ท�างานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อ
ก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นเข็มทิศในการปฏิรูปการจัดการศึกษา และเป็น
ทิศทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ามาเป็นประเด็นสู่การถกเถียงสาธารณะอย่าง 
กว้างขวางเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung:FES) เป็นมูลนิธิของ
พรรคการเมืองประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ที่สนับสนุนการด�าเนินการเร่ือง
ประชาธิปไตยและประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่สิทธิมนุษยชน การเป็นธรรมในสังคม 
การพัฒนาที่ย่ังยืน ส�าหรับสาขาในประเทศไทยมีเป้าหมายให้เกิดการเสวนาและ
การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นการเมือง นิติรัฐ ความเป็นธรรมในสังคม การแก้

ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

กลุ่ม Thai Civic Education ประกอบด้วยบคุคลท่ีท�างานเร่ืองการศกึษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมอืง แม้ว่ามิใช่การร่วมกลุ่มกันในระดบัขององค์กร หากแต่ข้อมูลต่อไปนีช่้วยให้เหน็ภาพภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน ซึง่การท�างานร่วมกนันีจ้ะไปหนนุเสริมการท�างานตามปกติของแต่ละบคุคล และให้การ
ปฏิบตังิานของหน่วยงานหรือองค์กรนัน้ ๆ  เกดิคุณภาพ สร้างพลงั และมีเป้าหมายไปในทศิทางเดยีวกนั
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สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy Studies) เป็นองค์กรอิสระที่ด�าเนนิ
งานภายใต้มลูนธิส่ิงเสรมินโยบายศกึษา (Foundation for the Promotion of Public 
Policy Studies) ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากมูลนธิ ิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Ade-
nauer Foundation) แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน มีพนัธกจิส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจ
ด้านการศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมือง  การจดัเวทใีห้เกดิการถกเถยีงประเดน็การเมืองที่
เกดิข้ึนในสงัคม

สภาพัฒนาการเมือง ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งด�าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้ม
แข็งในทางการเมือง 

สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok's Institute) เป็นองค์การอิสระทางวิชาการใน
ก�ากับของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด 
ด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเร่ืองของการวิจัย การ
จัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย และการเมืองการปกครอง
 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission) หรือ กกต. เป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักในการควบคุมและจัดให้มีการเลือก
ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมทัง้เป็นหน่วยงานการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๓๖ (๘) 
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คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถือก�าเนดิมาจาก "โรงเรียนฝึกหดัครู" ต่อ
มาได้พฒันาเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และเป็นแผนกวชิาหนึง่ใน
คณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์ พร้อมกบัการสถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ได้มพีระราชกฤษฎกีาจัดต้ังเป็นคณะครุศาสตร์ เม่ือวันที ่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
นบัเป็นคณะที ่ ๗ ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีหน้าทีจ่ดัการศกึษาเพ่ือผลติครู 
และบคุลากรทางการศึกษา ศกึษาวิจยั อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม และบริการวชิาการ 

มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา(Foundation for Media Literacy) ก่อตั้งเมื่อ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้รับสื่อและสังคมให้ตื่นตัว สนใจ
ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ที่มวลชนน�าเสนอ พัฒนากิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
สื่อ(media literacy) และท�างานร่วมกับกลุ่มภาคีต่างๆ  
 
องค์การกระจาย เสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broad-
casting Service: ThaiPBS) เป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก�าไรแห่งแรก
ของประเทศไทย เพือ่ด�าเนนิการวิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ทีส่นบัสนนุการ
พฒันาสงัคม ทีมี่คณุภาพและคณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทาง
บริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ ส่งเสริม
การรับรู ้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้างสังคม
ประชาธปิไตยทีเ่ป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเดน็
โต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ หรือ กสทช.  เป็น องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

bookCiviC_Print.indd   59 10/2/2557   11:53:11



60

ที่ปรึกษำกลุ่ม Thai Civic Education
ศาสตราจารย์ ดร.เมอเรย์ ปริน้ (Dr.Murray Print) ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศกึษาและผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการศึกษาด้านการศึกษาด้านการเมือง ได้ด�าเนินการโครงการวิจัย

ด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองจ�านวนมาก ที่ส�าคัญได้แก่ 

๑) โครงการวิจัยเรื่องคุณค่า นโยบาย และการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

    (ทุนมหาวิทยาลัย Harvard) 

๒) การประเมินและเทียบเทียงสมรรถนะด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 

    (สภาการวิจัยของประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย) 

๓) ชุดโครงการว่าด้วยการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ระยะที่ ๑ : การศึกษาและประเมินเรื่อง

    การสร้างความเป็นพลเมืองในระดับนานาชาติ

๔) ทนุสภากาชาดอเมรกิาในโครงการการศกึษาการศกึษาการมส่ีวนร่วมด้านประชาธปิไตยของเยาวชน

ปี ๒๐๑๒ ศาสตราจารย์ปริน้ ด�ารงต�าแหน่งประธานในการพฒันาหลกัสตูรด้านการศกึษาเพือ่ความเป็น

พลเมืองของประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ในองค์กร Australian Curriculum Assessment and Reporting 

Authority (ACARA) นอกจากนีย้งัท�างานด้านการกระตุ้นส่งเสริมการจดัการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงใน

ระดับนานาชาติ ทั้งที่เป็นการท�างานโครงการ กสนรศึกษาวิจัย และเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่ประเทศต่างๆ ได้แก่ 

เยอรมนี เบลเยี่ยม ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ อังกฤษ ไอร์แลนด์ สเปน อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมทั้งประเทศไทยด้วย

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถาบัน Civitas นานาชาติ 

ศาสตราจารย์ปริ้น ได้รับรางวัล The Centenary Medal เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและ

ชุมชน จากรัฐบาลออสเตรเลีย ในปี ๒๐๐๓ 

ศาสตราจารย์ปริ้นได้มาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม Thai Civic Education ในการประชุมพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของไทยฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มร่างกรอบแนวคิด การเขียนรายละเอียด และร่วม

ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จนส�าเร็จออกมาเป็นเอกสารฉบับนี้
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